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новинки

336 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами
Потужна мотиваційна
історія, що додає віри
в себе на шляху реалізації
власного таланту.

Вік: 8-14

205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 5-10

Ми відкриємо вам секрет,
чому дітей цікавлять тварини і чому з книжок можна
дізнатися те, про що не
розкажуть документальні
фільми та інтернет.

244 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: від 10
до старості

Тетяна Корнієнко
ESPRESSIVO
Доля не пошкодувала для Даші труднощів і негараздів. Тато тяжко хворий, мама заклопотана і завжди
втомлена від роботи, в сім’ї бракує грошей на найнеобхідніше, дворова дітвора постійно насміхається
і цькує. Та все це не могло зламати маленьку,
чисту до наївності дівчинку, бо вона відкрила в собі
справжній скарб — величезний музичний талант
і мрію його реалізувати. У ній дивовижним чином
поєднались тендітність і чистота з твердістю
і цілеспрямованістю в досягненні мрії, до якої її веде
за руку справжній Учитель. Вона пізнає жорстокість
світу, зраду, але навіть це не збиває її з обраного
шляху, тому що її мета — це не слава і визнання,
а досконалість у музиці, що лине з-під крила її роялю.
Крилаті люди, крилатий рояль… У суспільстві бракує
таких відчуттів і, відповідно, воно їх дуже потребує.

Олена Шкаврон
Експедиція за дивовижними тваринами
Ця книжка є водночас енциклопедією, картою тваринного світу і записником. Разом з двома школярами, яким набридли сухі факти з навчальної програми, читач вирушить у навколосвітню подорож для
власних досліджень чудес природи і дізнається,
чому в олуші сині лапи, де ховає їжу калан, яка
істота вважається безсмертною, чому губана маорі
називають рибою-наполеоном, як ховаються синьокрилі морфо, чому в тибетської лисиці квадратна
голова і ще багато-багато цікавого.

Іван Франко
Захар Беркут
Ілюстроване видання класичної історичної повісті,
яка досі не втратила своєї актуальності, про боротьбу давніх карпатських общин проти ворожого
нашестя.

Найкращі тексти з програми української літератури обрано видавництвом «Час майстрів» за допомогою унікального опитування випускників шкіл. Текст цієї книжки ви можете завантажити з інтернету
безкоштовно, але видавництво «Час майстрів» вважає, що форма
визначає енергію і важливо, з чого ти п’єш — з пластику чи кришталю, — тож пропонує цей твір у кришталі. Ми створили це видання для
своїх дітей і віримо, що в Україні ще є люди, які не пошкодують грошей
на гарну та якісну книжку.

16 с, 230х280 мм,
картон, українською мовою

Вже час дитині відкривати незліченні
таємниці великого світу.

Лариса Лукаш за ідеєю Олега Симоненка
Перше відкриття
Малюнки з близькими й знайомими дитині
сюжетами (прогулянка у парку, поїздка громадським транспортом, гостювання в селі тощо)
містять таємничі віконця. Відкриваючи їх, відкриваємо нові знання, адже настав їхній час.

Вік: 0+
216 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Вік: 8-12

224 с., 205х240 мм,
українською мовою

Стефан Каста, Бу Моссберґ
Експедиція з мурахою Софі
Природа — це особливе місце. Все у ній живе, як
ти і я: квіти, джмелі, риба, птахи, трава і дерева.
Все менше дітей можуть
Ми рідко над цим замислюємося, але досить хоча б
відрізнити дуб від берези.
хвильку посидіти на лісовій галявині, щоб відчути,
Мураха Софі знає, як важлищо довкола вирує життя. І ти — його частинка.
во знати і розуміти природу,
Природа — як відкрита книга, в якій багато цікавих
тож запрошує полишити
знаків. Та спершу їх потрібно навчитись розуміти.
гаджети, вийти з дому
І в цьому читачам допоможе мурашка Софі, яка
і познайомитись з величезпознайомить їх зі світом грибів, квітів, ягід, дерев,
ним, яскравим і цікавим
комах і тварин.
світом навколо нас.

Вік: 5-11
108 с., 205x240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Жахи...
Страшенно
смішні
жахи!

Вік: 9+

Віталій Кириченко, Юрій Нікітінський
Страшенно-хуліганська книжка
Якось письменники Віталій Кириченко і Юрій
Нікітінський пішли в похід з наметами, та ще й власних дітей прихопити встигли. А що робити в поході
вночі, сидячи біля багаття? Звичайно, розповідати
історії. І, звичайно, страшенні! А як же діти? Адже
вони можуть злякатися! Ну, по-перше, дітей можна
вкласти спати, по-друге, історії можуть бути страшенно-веселими й страшенно-хуліганськими! Саме
такі й розповіли один одному Віталій і Юрій. Ще
й книжку потім написали.

новинки

Спробуй купити
щастя за гроші!

Анастасія Шевердіна
Крамниця щастя
У «Крамниці щастя» можна просто придбати те,
чого вам не вистачає — сміливість, успіх, друзів.
Та не кожен може впоратися з купленим другом,
розважливо використати набір, який приносить
успіх чи здійснює бажання, а краса та симпатія
інших людей не завжди дарують радість... Той, хто
відважився на таку покупку, має бути готовим до
скандалів, непорозумінь із близькими, зустрічі
з казковими тиграми та карколомних пригод.
Книжка, яка допомагає зрозуміти, чи готові ви насправді до здійснення ваших найзаповітніших мрій,
і показує, що щастя — річ цілком буденна, і за нього
варто боротися!

новинки

108 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Слон під ліжком —
до пригод.
Певна прикмета.

Кристина Терьохіна
Слон під ліжком
Похмурого дня хлопчик Саня знаходить під ліжком
Слона. Слон цілеспрямований, має рідкісне забарвлення і харчується здобою. Разом їм випадає довідатися, чому трапляється форс-мажор, навіщо для
любові зуби і що кладуть у похідну валізу. Загалом,
вони дізнаються про вкрай важливі речі.
А з ними приходить і розуміння того, як багато значать Турбота і Родина.

Вік: 6-10

136 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Ми повинні говорити
про війну в нашому домі
з нашими дітьми,
щоб стати сильнішими.

Вік: 6+

356 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 9+

Юрій Нікітінський
Вовчик, який осідлав бомбу
У цій книжці на тебе чекають пригоди звичайнісіньких хлопців. Таких самих, як ті, що живуть із тобою
у сусідстві, наприклад он у тому будинку, що видно
з вікна твоєї кімнати. А може, ще ближче — просто
у твоєму під’їзді. Це хлопчаки, що цінують дружбу
й знають, як важко буває без друга. Вони бешкетні,
допитливі й уміють знайти на свою голову найрізноманітніші пригоди. Долі в них різні, а історія одна:
війна. Саме вона ввірвалася в їхнє щасливе дитинство непроханим гостем. Змусила поїхати з рідних
місць. Та, попри це, наші герої не втрачають ні віри,
ні сили духу й залишаються тими самими бешкетниками, витівки яких розсмішать тебе у будь-яку,
навіть найскрутнішу, хвилину.

Олег Гавріш
Казки баби Гавришихи
Я пропоную вам мандрівку до прадавнього
духу українців.
…і це не «рожева» мандрівочка, це страшно.
Полиште всі свої «поспішайла», візьміть дітей за руки:
на вас чекає український зелений туризм з емоційниЗберігайте рівновагу!
Темрява не загасить світло, ми гірками. Ми разом пірнемо у глибину підсвідомості
на рівень зв’язку з нашим корінням, відновимо цей
день не переможе ніч.
шлях, щоб краще нас живила сила нашого фундаменту й цупкіше ми за землю трималися, та доторкнемося
до різнобарв’я емоцій від жаху до щастя.
Я вас доправлю до звичайного українського села
Некремінне, що загубилося серед ланів, лісів та
прохолодних струмків. Запах свіжоспеченого хліба на
світанку, вишні, абрикоси просто з дерев, молода картопелька, риболовля, тарзанка на ставку... Удень —
трудова терапія, а коли сонце сідає, всі збираємося до
баби Гавришихи, що живе у невеликій охайній хаті
з очеретяною стріхою на Козачку, край села. Вона
розповідає вигадані-невигадані історії, що відбувалися
колись у Некремінному. Головні герої її розповідей —
односельці та істоти, яких науковці відносять до української міфології і про яких баба оповідає, наче про
цілком реальних сусідів. Що б не відбувалося в тих
казках, людська гідність, взаємодопомога, доброта
завжди перемагають. І хоч ті оповідки навіть слухати
страшно, та все одно не можеш відірватися, бо відчуваєш, що тебе прикриває своїми невидимими, зітканими з любові крилами Берегиня — баба Гавришиха.

38 с., 205x240 мм,
картон, українською мовою

Вік: 1+

Марта Галевська-Кустра
Бодьо вчиться говорити
Звуконаслідувальні ігри для найменших
Перша із серії книжок, яку створила Марта Галевська-Кустра — доктор гуманітарних наук, логопед,
дитячий педагог, творчий педагог.
Цей симпатичний хлопчик стане улюбленим товаЦя книжка природним
чином — через гру — сприяє ришем вашої дитини під час її перших кроків
мовленнєвому розвиткові у навчанні мови. Перша частина пригод Бодя призначена для найменших і трохи старших дітей, які
дитини.
затримуються в розвитку мовлення. У ній зосереджено увагу передусім на звуконаслідувальних словах і голосних звуках, які вимовляють уже однорічні діти. Книжка спеціально спрощена за формою
й водночас багата на гарні ілюстрації, що заохочують називати об’єкти й повторювати звуки.
38 с., 205x240 мм,
картон, українською мовою

38 с., 205x240 мм,
картон, українською мовою

Вік: 1+

Марта Галевська-Кустра
Бодьо вправляється в говорінні
Третя книжка із серії, яку створила Марта Галевська-Кустра — доктор гуманітарних наук, логопед,
дитячий педагог, творчий педагог.
Симпатичний хлопчик Бодьо стане улюбленим другом вашої дитини під час її перших кроків у навчанЦя книжка природним
чином — через гру — сприяє ні мови. Із третьою частиною пригод Бодя настає
мовленнєвому розвиткові час збагачувати словниковий запас дитини, розвивати говоріння зв’язними реченнями (речення
дитини.
стають дедалі складнішими), засвоювати основні
правила граматики (наприклад, відмінювання іменників і дієслів). Гра з третьою книжечкою про Бодя
має сприяти розвиткові саме цих мовленнєвих навичок. Спеціально спрощена за формою й водночас
багата на гарні ілюстрації, вона природним чином
сприяє мовленнєвому розвиткові дитини.

новинки

Вік: 1+

Марта Галевська-Кустра
Бодьо вимовляє перші слова
Друга книжка із серії, яку створила Марта Галевська-Кустра — доктор гуманітарних наук, логопед,
дитячий педагог, творчий педагог.
Симпатичний хлопчик Бодьо стане улюбленим
другом вашої дитини під час її перших
Ця книжка природним
чином — через гру — сприяє кроків у навчанні мови. У другій частині пригод
мовленнєвому розвиткові Бодя зосереджено увагу на перших словах, типових для мовленнєвого розвитку дитини. Розуміти
дитини.
й уживати їх дитина навчається вже у перший
і другий роки життя. Дворічна дитина починає
поєднувати слова, а згодом уже послуговується
простими реченнями. Гра з Бодем має допомагати
навчатися цього. Для старших дітей книжечка буде
добрим матеріалом для перших спроб самостійного
читання. Спеціально спрощена за формою й водночас багата на гарні ілюстрації, вона природним
чином сприяє мовленнєвому розвиткові дитини.

64 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами
Книжка про різдвяне диво,
яка навчить прощати.

Вік: 5-9
44 с., 215х280 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою,
є наліпки
Гра-підготовка до випікання
твого першого пирога
та вирощування твоєї
першої рослини.

новинки

Вік: 4+
84 с, 215*280 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами
Такса Маня заговорила!

Віталій Кириченко
Різдво. Книга, в якій сховалася душа
Казкова історія про сучасного хлопчика, який
навчився позбавлятися образ через прощення
і розуміння.
+ Готуємося до Різдва: дізнаємося про традиції, майструємо дідуха, колядницьку зірку та
паперових янголів!
Марія Іванова, Олег Симоненко
Зошит бобромайстра
Це збірка послідовних завдань, виконуючи які,
дитина крок за кроком опановує навички приготування пирога й вирощування рослини. Поряд
із ознайомленням дітей із різними інструментами,
матеріалами, технологіями виконання, необхідними в практиці щоденного життя, завдання впливають на розвиток логіки, уваги, мовлення. У цьому
зошиті малята працюють з наклейками, роблять
аплікації з підручних матеріалів, учаться писати,
лічити й водночас набувають практичних умінь,
що нам здаються такими простими,
а дітям — справжнім відкриттям!

Наталія Герасименко
Маня та інші
Художниця Натілія Герасименко спробувала
уявити, що було б, якби її такса Маня заговорила
й поділилася своїми думками, історіями, порадами. І так вийшла книжка з коміксами про життя.
«Собачий погляд» виявився корисним і кумедним.
Тож отримайте заряд гарного настрою із Манею!

Вік: 6+
288 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 6+

Тобі здавалося, що ти
нарешті знайшов любов
усього твого життя. Та
що робити,
якщо ти цій людині не
потрібен? У жодному
разі не здаватися!

Даніель Пеннак
Той ще песик
Що робити, якщо тобі від початку не пощастило
в житті? Коли ти народився настільки незугарним
і некрасивим, що ще цуценям тебе покинули на звалищі
за містом? Звісно ж, не опускати лапи й шукати своє
щастя! Упертий крихітний Песик, що має найкращий
нюх серед чотирилапих Ніцци, вирішує сам творити
свою долю: він вирушає на пошуки господині — ніжної маленької дівчинки, яка пахне яблуками. А що, як
омріяна господиня не завжди буває ніжною, що, як
інколи вона просто вередливе й розбещене дівчисько?
Виявляється, знайти свою людину — це тільки половина справи. Побудувати стосунки з тим, хто сприймає
тебе як іграшку, — важке й відповідальне завдання. Та
кмітливий Песик не здається: з допомогою друзів він
таки «приручить» свою господиню.

128 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою,
є наліпки
Чим різноманітніша діяльність дитини, тим легше їй
збагнути свої інтереси та
здібності.

Вік: 6+

Мішель Лекрьо, Селія Ґалле,
Клеманс Ру де Люз
Girls’ Book. Ідеї, які варто втілити в життя!
40 тематичних розділів, насичених секретами та
ідеями цікавих занять, стануть у пригоді кожній
допитливій і винахідливій дівчині! Ця книжка розкаже й покаже, як перетворити парео на сукню,
змайструвати власну гойдалку, зробити гітару
з коробки, розпізнати польові квіти, власноруч
створити брошку, приготувати смачні й корисні
трав’яні чаї та соки, цікаво погратися з друзями,
показати фокуси, пофарбувати футболку, та допоможе здобути безліч інших вмінь і навичок.
Не обов’язково втілювати кожну запропоновану
нами ідею. Головне — це натхнення, яке книжка
надасть дитині. Адже будь-який день гарний для
того, щоб перетворити його на пригоду, змайструвати щось власноруч або чогось навчитися!

новинки

серія

Гра — найлегший, найприродніший та найприємніший
спосіб пізнання світу. Навчаючись через гру, діти почуваються комфортно, впевнено, творчо мислять, не бояться помилитися. Книжки цієї серії покликані надати
дітям можливість розвиватися через гру. Із ними можна
приємно провести час, водночас отримуючи нові знання
та навички.

38 с., 205x240 мм,
картон, українською мовою

Вік: 1+

Марта Галевська-Кустра
Бодьо вчиться говорити
Звуконаслідувальні ігри для найменших
Перша із серії книжок, яку створила Марта Галевська-Кустра — доктор гуманітарних наук, логопед,
дитячий педагог, творчий педагог.
Цей симпатичний хлопчик стане улюбленим товаЦя книжка природним
чином — через гру — сприяє ришем вашої дитини під час її перших кроків
мовленнєвому розвиткові у навчанні мови. Перша частина пригод Бодя призначена для найменших і трохи старших дітей, які
дитини.
затримуються в розвитку мовлення. У ній зосереджено увагу передусім на звуконаслідувальних словах і голосних звуках, які вимовляють уже однорічні діти. Книжка спеціально спрощена за формою
й водночас багата на гарні ілюстрації, що заохочують називати об’єкти й повторювати звуки.
38 с., 205x240 мм,
картон, українською мовою

Вік: 1+

Марта Галевська-Кустра
Бодьо вимовляє перші слова
Друга книжка із серії, яку створила Марта Галевська-Кустра — доктор гуманітарних наук, логопед,
дитячий педагог, творчий педагог.
Симпатичний хлопчик Бодьо стане улюбленим
другом вашої дитини під час її перших
Ця книжка природним
чином — через гру — сприяє кроків у навчанні мови. У другій частині пригод
мовленнєвому розвиткові Бодя зосереджено увагу на перших словах, типових для мовленнєвого розвитку дитини. Розуміти
дитини.
й уживати їх дитина навчається вже у перший
і другий роки життя. Дворічна дитина починає
поєднувати слова, а згодом уже послуговується
простими реченнями. Гра з Бодем має допомагати
навчатися цього. Для старших дітей книжечка буде
добрим матеріалом для перших спроб самостійного
читання. Спеціально спрощена за формою й водночас багата на гарні ілюстрації, вона природним
чином сприяє мовленнєвому розвиткові дитини.

38 с., 205x240 мм,
картон, українською мовою

Вік: 1+

Марта Галевська-Кустра
Бодьо вправляється в говорінні
Третя книжка із серії, яку створила Марта Галевська-Кустра — доктор гуманітарних наук, логопед,
дитячий педагог, творчий педагог.
Симпатичний хлопчик Бодьо стане улюбленим другом вашої дитини під час її перших кроків у навчанЦя книжка природним
чином — через гру — сприяє ні мови. Із третьою частиною пригод Бодя настає
мовленнєвому розвиткові час збагачувати словниковий запас дитини, розвивати говоріння зв’язними реченнями (речення
дитини.
стають дедалі складнішими), засвоювати основні
правила граматики (наприклад, відмінювання іменників і дієслів). Гра з третьою книжечкою про Бодя
має сприяти розвиткові саме цих мовленнєвих навичок. Спеціально спрощена за формою й водночас
багата на гарні ілюстрації, вона природним чином
сприяє мовленнєвому розвиткові дитини.

серія

Вімельбухи («мерехтливі книжки») знайомлять малюків зі світом навколо, розвивають уяву
та мовлення. Кожен розгорт містить велику
ілюстрацію із безліччю деталей і дозволяє
дитині вигадати та розповісти власні історії
про все, що відбувається на малюнку.

28 с., 230х280 мм,
картон,
українською мовою

Найтовщий вімельбух
із машинками!

Вік: 1-4

Вольфганґ Метцґер
Великі машини — помічники людей
Яскрава книжка «Великі машини — помічники
людей» покаже і розкаже маленьким читачам багато цікавого про сільськогосподарські, будівельні,
пожежні та інші машини.

серія
ВІДКРИВАЙ
Пізнавальні книжки, які допомагають дитині
зробити маленькі відкриття про великий світ,
у якому вона живе.

72 с., 272x370 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Хоч ця книжка про бджіл,
та, знайомлячись із ними,
ти дізнаєшся про світобудову, історію людства
і себе самого.

Вік: 5-11

224 с., 205х240 мм,
українською мовою

Пйотр Соха
Бджоли
Ласкаво запрошуємо в дивовижне королівство
бджіл. Придивись зблизька, який вони мають вигляд,
заглянь у їхній дім, познайомся з їхніми звичаями.
Подивись, як вони танцюють, і дізнайся, коли і для
чого вони це роблять. Перевір, звідки відомо, що
вони з’явилися на світі раніше, ніж динозаври, і чому
вони опинилися на мантії Наполеона. Попрацюй із
бджолярем, проїдься вантажівкою, яка везе вулики
в мигдалевий сад, посмакуй різними видами меду. Та
будь уважним: не дай себе вжалити!

Стефан Каста, Бу Моссберґ
Експедиція з мурахою Софі
Природа — це особливе місце. Все у ній живе, як
ти і я: квіти, джмелі, риба, птахи, трава і дерева.
Все менше дітей можуть
Ми рідко над цим замислюємося, але досить хоча б
відрізнити дуб від берези.
хвильку посидіти на лісовій галявині, щоб відчути,
Мураха Софі знає, як важлищо довкола вирує життя. І ти — його частинка.
во знати і розуміти природу,
Природа — як відкрита книга, в якій багато цікавих
тож запрошує полишити
знаків. Та спершу їх потрібно навчитись розуміти.
гаджети, вийти з дому
І в цьому читачам допоможе мурашка Софі, яка
і познайомитись з величезпознайомить їх зі світом грибів, квітів, ягід, дерев,
ним, яскравим і цікавим
комах і тварин.
світом навколо нас.

Вік: 5-11

серія

«Найкраще — дітям» — це купецький проект.
Ми подорожуємо усім світом у пошуках
найкращих дитячих книг. Обираємо правильні
тексти і вишукані ілюстрації.
А потім купуємо права на ці книги,
щоб надрукувати їх для наших діток.

72 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Обережно, заразливо
пізнавальна книжка!
Викликає бажання
повторити
все за Кастором!

Ларс Клінтінг
Кастор — на всі лапи майстер:
пече пиріг та вирощує квасолю
Улюбленець дітей усього світу бобер Кастор познайомить маленьких читачів з інструментами,
технологією виробництва, надасть практичні
поради та рецепти. Ця книга спонукає дітей
і дорослих самостійно хазяйнувати. Майстер-бобер разом із помічником — маленьким Фріппе
розповість нашим малюкам, як виростити квасолю на підвіконні і спекти смачний пиріг.

Вік: 2-6
72 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою
Обережно, заразливо
пізнавальна книжка!
Викликає бажання
повторити
все за Кастором!

Вік: 2-6

72 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Обережно, заразливо
пізнавальна книжка!
Викликає бажання
повторити
все за Кастором!

Ларс Клінтінг
Кастор — на всі лапи майстер:
теслює та шиє
Улюбленець дітей усього світу бобер Кастор
познайомить маленьких читачів з інструментами, технологією виробництва, надасть практичні
поради та рецепти. Ця книга спонукає дітей
і дорослих самостійно хазяйнувати. Майстербобер разом із помічником — маленьким Фріппе
розповість нашим малюкам, як змайструвати
ящик для інструментів і пошити фартух.

Ларс Клінтінг
Кастор — на всі лапи майстер:
фарбує шафку та лагодить велосипед
Улюбленець усього світу бобер Кастор та його
маленький помічник Фріппе повертаються! Цього разу вони розкажуть і покажуть маленьким
читачам, як пофарбувати шафку та відремонтувати пробите колесо велосипеда.

Вік: 2-6

32 с., 235х280 мм,
тверда обкладинка,
українською, російською
та англійською мовами
Книжка допоможе
зменшити страждання
від нездійснених бажань
і збільшити кількість
добра у світі.

Вік: 5-8

Олег Симоненко
Хочу, хочу подарунків!
«Мамо, купи, купи!» — та мама не купує, і діти
страждають. Як позбутися таких страждань? Маленька дівчинка Соломія здійснила власне відкриття
і дізналася секрет: чому святий Миколай дарує всім
подарунки просто так! Цей секрет змінив Соломію
і її життя, звільнивши від багатьох не здійснених
«ХОЧУчок». Крім того, у книжці є сюрприз для
читача від самої Соломії. Він допоможе тобі зробити чудовий подарунок, яким ти зможеш потішити
будь-кого просто так!

104 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Вік: 3-6

Чотири історії, які допоможуть позбавитись страхів,
навчать дружити і ділитися,
родичатися, святкувати день
народження, познайомлять
з різними тваринами і принесуть величезне задоволення
від пригод і шикарнючих
малюнків.

24 с., 205х290 мм,
м’яка обкладинка,
українською та російською
мовами

Діана Амфт
Як полюбити павученя?
Маленька допитлива павучинка, яку вигадали
Діана Амфт і Мартіна Матос, повертається, і не
сама, а з друзями, родичами і новими враженнями! Тепер аж чотири казки під однією обкладинкою!

Діана Амфт
Інтерактивний альбом
«Як полюбити павучка?»
Інтерактивні ігри для дітей з героями книжки
«Як полюбити павученя?»

Пограйся з головними героями
книжки «Як полюбити
павученя», виконай разом
із ними завдання та наклей
наліпки.

Вік: 4-7

32 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Був собі пес
Знайома з дитинства казка перенеслася на сторінки цієї книги разом із гумором і неперевершеними
образами, створеними відомим художником та
режисером Едуардом Назаровим.

Герої народної української
казки Пес та Вовк навчать
такої дружби, яка допоможе знайти вихід у будь-якій
ситуації!

Вік: 5-7

96 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською та
російською мовами
Хрюша такий
схожий на маленьких
діточок — хоче допомагати,
та не все йде гладко.
Він навчить дітей не розчаровуватися, не опускати
рук і допомагати дорослим.

Вік: 2-6

Валерій Горбачов
Пригоди Хрюші
Непосидючий Хрюша постійно завдає зайвого
клопоту сусідам. Все через те, що маленьке нетямуще поросятко сповнене бажання бути потрібним
і корисним, тож хапається за будь-яку справу, не
замислюючись про наслідки. Хрюша наб’є немало гуль, перш ніж заслужить справжню похвалу.
Зате його кумедні халепи та захопливі пригоди
допоможуть малюкам не повторювати Хрюшиних
помилок.

40 с., 215х290 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Вік: 0-3

Скарби для маленьких діточок
У книжці зібрані найкращі народні й авторські вірші, пісеньки, лічилки й забавлянки. Вони
одночасно вчать і розважають, легко сприймаються й запам’ятовуються навіть найменшими
дітьми.

Вірші для найменших, які
пройшли перевірку роками
і сприяють розвитку дітей
через ігрову взаємодію
з батьками.

32 с., 215x290 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою
Братик із сестричкою
граються, намагаються
зрозуміти та відгадують,
чому це — так, а це — так,
і разом роблять відкриття:
я тебе люблю просто
тому що.

Ребекка Елліотт
Просто тому що
Це одна з найкращих книг про справжню любов. Вона дає відповіді на питання, чому люди
люблять і хочуть, щоб їх любили. Зворушлива
історія про хвору дівчинку, розказана її маленьким братиком, нікого не зможе залишити
байдужим.

Вік: 3-6
104 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Мудрість дітям у доступній формі цікавих і веселих
історій з неперевершеними ілюстраціями Галини
Бодякової.

Вік: 5-9

32 с., 215х290 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Нові пригоди відомого носія
радості й щастя Капітошки.

Вік: 5-7

Сергій Козлов
Їжачок у тумані
Красива і мудра книга. Саме такі книги є прагненням
нашого видавництва. Це книга відчуттів, які охоплюють нас, щойно ми візьмемо її до рук. Це книга знань,
адже неї ввійшли історії, які хочеться перечитувати
ще і ще, кожного разу знаходячи в них щось нове
й важливе. І не перестаєш захоплюватися геніальністю автора, якому вдалося так багато вкласти
в кожну маленьку, здавалося б, наївну сентиментальну дитячу казку. Історії про Їжачка в тумані і його
друзів — філософія, яка допомагає людям відкривати
для себе справжній всесвіт і розуміти своє місце
в ньому. Це книга надовго.

Наталя Гузєєва
Капітошка і Найсправжнісінький
Новий Рік
Славнозвісний Капітошка створить новорічний настрій і навчить дружити.

72 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Вік: 6-12

Юрій Нікітінський
Будинок двірників
В одному місті, можливо, саме у вашому, є незвичайний будинок, у якому оселилися шість дуже важливих персон, що працюють… двірниками. У кожного
власна ділянка, власні інтереси, захоплення й мрії,
та всі вони абсолютно щасливі, бо наводити порядок
для них не просто професія, а покликання і справа
всього життя. До того ж, кожен із них здатен на
справжній вчинок: врятувати незнайомця, полетіти
Книжка про людей, які щасливі в космос і навіть зробити щасливішим ціле місто.
Тому там, де вони з’являються, світ стає світлішим,
попри найнижчий соціальний
статус. Образи цих персонажів добрішим і по-справжньому чистішим.
допоможуть і батькам, і дітям
віднайти правильний шлях до
щастя.

32 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською, російською
та англійською мовами

Вік: 5-10

Шедевр світової літератури,
який можна порівняти хіба що
з творами Екзюпері, допоможе
з’ясувати одне з актуальних
для дитини питань: що робити,
аби життя було справжнім,
насиченим життям,
а не просто існуванням.

112 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською, російською
та французькою мовами

Вік: від 5
до старості

Ми продаємо книжку не
Екзюпері, а Екзюпері
та Сілівончик, адже в неї два
автори: Антуан де СентЕкзюпері написав
її чорнилом на папері, а Ганна
Сілівончик — олійними фарбами
на полотні.

32 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Вік 6-9

Книжка допоможе усвідомити, що одне з найважливіших
завдань у житті, яке відчиняє двері до успіху й благ, —
бути собою й вірити в себе.

Марджері Вільямс
Вельветовий Кролик,
або Як оживають іграшки
Одна з тих історій, які не старіють і не втрачають
актуальності, адже вона про те, що значить бути
справжнім. Вперше надрукована у 1922 році, багаторазово перевидана, екранізована, показана в театрі
і по телебаченню, вона майже сто років залишається цікавою як для маленьких дітей, так і для їхніх
батьків.

Антуан де Сент-Екзюпері
Маленький принц
Одного разу, прочитавши таку книжку, як «Маленький принц», ми розуміємо, що, дорослішаючи,
втратили в собі щось важливе й цінне, без чого неможливо відчути себе дійсно щасливими. Ми почали
боротися за краще місце під сонцем, не розуміючи,
що володіти часткою світу неможливо, бо світ належить усім і кожному тільки в цілому, що ми
і є світ. Ми забули, що світ — це барви, пахощі,
емоції і почуття, головне з яких — любов. Але маленький принц живе глибоко всередині кожного
з нас і лише чекає, коли про нього згадають.

Андрій Макаревич
Казки
А чи знали ви, що Андрій Макаревич — не тільки
культовий музикант, гарна людина, а ще й автор філософських казок для дітей? Органічним доповненням
його текстів стали ілюстрації харківської художниці
Галини Зінько, які на сьогодні є взірцем для будь-якого дизайнера чи ілюстратора і просто "маст-хев" для
усіх, хто має почуття стилю і цінує велике мистецтво.

24 с., 215х290 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Шарль Перро
Спляча красуня
Улюблена казка та незвичайні вишукані ілюстрації — це саме те поєднання, яке перетворює
сімейне читання на справжнє задоволення.

Тільки любов може
знищити зло!
Малюнки від топового
ілюстратора Галини Зінько.

Вік: 6-8

56 с., 215х290 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами
Книжка допоможе наповнити
весь передсвятковий період
радістю очікування дива та
теплом особистого спілкування з дитиною.

Вік: 4-9
32 с., 215х290 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Коли ви вперше відпускаєте
дитину саму на вулицю,
застережіть її від «вовків»!

Книга, яку треба прочитати
до дня Святого Миколая
Популярна книжка про день Святого Миколая —
улюблене свято малюків та батьків. Як зробити так,
щоб воно стало одним із найдивовижніших днів
у житті вашої дитини, сповненим хвилюючим очікуванням, радістю і щастям? Як пояснити дітлахам,
що саме відбувається, як підготуватися, щоб диво
сталося, а бажання здійснилися? Ми рекомендуємо
ввечері незадовго до свята пригорнути дитину до
себе й прочитати з нею книжку-історію Миколая,
а також історії сучасних діток про нього. Хай збуваються ваші мрії!

Шарль Перро
Червона Шапочка
Одна з найпопулярніших казок, відома ще в середньовіччі. З часом вона так міцно вкоренилася в європейській і світовій культурі, що здається її незамінною
складовою. Незвичайні ілюстрації Галини Зінько
допоможуть вам відчути відому казку по-новому.

Вік: 5-8
36 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Для молодших школярів,
які не люблять читати:
мало тексту, ритмічно,
прикольно, смішно!

Вік: 6-9

Анатолій Костецький
Віршаки-розбишаки
Видання, яке легко спростує впевненість дорослих
у тому, що поезія не дуже цікава школярам,
а особливо хлопчикам, для самостійного читання.
Досить прочитати кілька рядків смішних віршів
і лише кинути оком на веселі і динамічні ілюстрації — і будь-якого розбишаку-нечитайка до книжки
притягне, як магнітом. Це й не дивно, бо тандем
дотепного пера відомого поета і веселого олівця талановитого сучасного художника зміг знайти в тяжких
шкільних буднях більше тонни сміху. Не вірите?
То перевірте, хоч сміх і не так просто зважити.
А заодно і дізнаєтесь про універсальність портфеля та перильні змагання, перевірите, що насправді
довше — урок чи перерва, а ще довідаєтесь про дуже,
ну дуже страшну таємницю.

64 с., 205х240 мм,
українською
та російською мовами

Ритмічні вірші
та розвивальні ігри
зроблять спілкування
з дитиною ненудним
і корисним.

Забавлянки:
Віршотворені ігри для батьків і малят
Інтерактивна збірка відомих забавлянок і віршиків-ігр, в процесі слухання яких малюк має виконувати різні рухи (плескати в долоньки, закривати
очі ручками, дриґати ногами, тупотіти, плигати,
діставати ручками до вушок чи маківки тощо).
Книжка надає короткі рекомендації, які саме рухи
мають робити діти та їхні батьки.

Вік: 0-4

40 с., 205x240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Вік: 3-6

Олег Симоненко, Марія Коваленко
Великий світ і Мала Мавка
Ця книжка охороняє, рятує, береже в будь-яких
ситуаціях, формує світогляд, спонукає до пізнання.
Вона розповість нам історію про пригоди доброї,
безстрашної й кмітливої Малої Мавки та її друзів.
У безпеці, поряд із мамою, Мала рятує зайченя від холоду, утікає з мишеням від
дитина щаслива. Важливо підступної кішки. Їй допомагає випадковість,
показати дітям, що в цьому та, може, все в житті закономірне?
Наша Мавка відкриває великий світ з висоти птабезмежно великому світі
немає куточка, де б люди- шиного польоту, відчуває його, сидячи на теплому
камінчику, та усвідомлює, що мама завжди поряд.
на залишилася сама, без
підтримки.

64 с., 205х240 мм,
українською
та російською мовами

Ритмічні вірші
та розвивальні ігри
зроблять спілкування
з дитиною ненудним
і корисним.

Забавлянки:
Віршотворені ігри для батьків і малят
Інтерактивна збірка відомих забавлянок і віршиків-ігр, в процесі слухання яких малюк має виконувати різні рухи (плескати в долоньки, закривати
очі ручками, дриґати ногами, тупотіти, плигати,
діставати ручками до вушок чи маківки тощо).
Книжка надає короткі рекомендації, які саме рухи
мають робити діти та їхні батьки.

Вік: 0-4
64 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами
Книжка про різдвяне диво,
яка навчить прощати.

Вік: 5-9

Віталій Кириченко
Різдво. Книга, в якій сховалася душа
Казкова історія про сучасного хлопчика, який
навчився позбавлятися образ через прощення
і розуміння.
+ Готуємося до Різдва: дізнаємося про традиції, майструємо дідуха, колядницьку зірку та
паперових янголів!

36 с., 195x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Ця книжка створить
святковий настрій
та навчить дружити.

Вік: 3-7

Олена Лебедєва
Про кицю Мартусю та її подружку
Одного разу зустрілись киця з мишкою і … подружились. Звичайно, тут не обійшлось без новорічного
дива, та маленькі читачі зрозуміють, що справа в добрі та любові, які відкривають серця і творять дива.
А ще ця історія навчає батьків не нав’язувати своїм
дітям «правильних» друзів, не забувати, що свого
кращого друга вони не вибирали: він знайшовся сам
і посів важливе місце в їхньому житті.
Книжка спонукає замислитись над тим, щоб дати
малюкам свободу, яка буде хоч на трішечки, але
більшою за ту, яку ми дозволяємо собі.

серія

Книжки, які допомагають розшифрувати зміст казок,
що з доісторичних часів зберігають важливі для набуття
щастя послання. Спробуйте разом із нами розгадати
таємниці казок, усвідомити істини наших прабатьків —
і ви здобудете казкову допомогу Роду.

60 с., 290х290 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Про добро і зло, про чорне
і біле. Мистецтво графіки
для дітей. Естетичне
і духовне виховання.
Пробудження родової
пам’яті.

Наші рідненькі чорно-білі казки
Видання визнано найкращою дитячою книжкою
Запорізької книжкової толоки. Велечезний формат,
високоякісні папір і поліграфія. Найпопулярніші
українськи казки «Телесик», «Коза-дереза», «Котигрошко», «Пан Коцький» і колискові у неймовірному
графічному оформленні. Діти знайомляться
з мистецтвом графіки, з чорним і білим, що резонує
з добром і злом народних казок. А розмалювати світ
діти зможуть завдяки розмальовці, яку вони знайдуть
у кишені в кінці книжки.

Вік: 3-8

32 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Дізнайтеся таємницю
батьківської любові!

Вік: 4-7

Володимир Орлов
Золоте курча
Хто не чув казку «Курочка Ряба»? А хто знає, навіщо дід із бабою хотіли розбити золоте яєчко? І чому
вони плачуть через те, що все-таки яєчко розбилося? У чому суть цієї казки? Що казка дає вашій дитині? Що криється в золотому яєчку — невичерпне
багатство чи джерело нового життя? Що принесе
щастя — жадане золото чи новонароджене дитинча? Чи варто було бабі з дідом розбивати яєчко?
Відповіді на такі питання ми намагаємося знайти
разом із вами за допомогою цієї книжки.

серія

Книжки цієї серії покликані сприяти розвитку
дитини найприроднішим шляхом — через гру.

36 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Вік: 3-6

Смішні вірші, що легко
запам’ятовуються,
із задоволенням
проговорюються, безкінечно
повторюючись і розвиваючи
мовлення дитини.

Безкінечники
Хто в дитинстві не запитував себе: чи є у всього
початок і де всьому кінець? Шедеври народної
творчості й авторські тексти, зібрані в цій книжці,
об’єднує глибинне сприйняття одного з найзагадковіших понять — безкінечності. Книжка сприятиме розвиткові зв’язного мовлення дитини та постановці дикції.

серія

Видання цієї серії дозволяють читачу стати
співавтором: вони містять не лише цікаві історії,
а й незавершені ілюстрації,
які кожна дитина може домалювати
і розфарбувати по-своєму, отримавши
в результаті унікальну книжку-картинку.

36 с., 215х280 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 4-8

Григорій Фалькович
Недомальовані вірші
Домалюй та розфарбуй! Допомагати художникові
працювати над цією книжкою охоче зголосилися
троє його дітей, і кожен хотів побачити у книжці
саме свого нічного друга. Тут художник зрозумів,
Книжка, яку можна доробити,
що подібне бажання може виникнути у багатьох
домальовуючи, а заодно прочимайбутніх читачів, і вирішив створити ілюстратати веселі, повчальні вірші.
ції разом із ними, тобто не став домальовувати
майбутню книжку.Так з’явилися «Недомальовані
вірші». Цю книжку дозволено не лише читати,
слухати та роздивлятися. Тут можна розфарбовувати будь-що в будь-який колір і домальовувати
все, що заманеться! Тож беріть улюблені олівці,
фломастери чи фарби — та розпочинайте.

40 с., 215х280 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Уявляєш, як важко
стати кухаркою?
Створи цю історію!

Вік: 4-8

Віолетта Борігард
Принцеса-кухарка
Перед тобою МАЛЮВАЛЬНА ІСТОРІЯ. Читаючи
її, дай волю своїй фантазії, бо в цій книжці можна
розфарбовувати будь-що в будь-який колір і малювати скрізь, де заманеться! Тому в кожного вийде
власна особлива історія про принцесу Нісоль, яка
почала займатися геть неналежними принцесі
справами. Якось вона випадково потрапила на
королівську кухню, де все було не до ладу: то банан
не чиститься, то вогонь в печі погасне, а то і зграя
голодних котів нападе. А тут ще й головний кухар
Тілі-Тісто десь подівся! Хто ж врятує королівський
обід, на який запрошено так багато гостей?
Маленька принцеса розраховує на твою допомогу.
Щоб їй допомогти, зовсім не обов’язково вміти
куховарити, варто лише взяти улюблені олівці,
фломастери чи фарби та почати читати історію.

серія

Книжки, які редколегія видавництва —
літературознавці, психологи, критики, батьки,
діти — обрала для видання з-поміж величезної
кількості творів. Довіртеся у виборі книжки
для читання експертам та лідерам думок!

112 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Вік: 5-9

Ця книжка — колекція
безцінних ідей, які Анатолій
Григорук збирав усе життя.
Вони допоможуть розширити межі світобачення дитини чи можуть бути засвоєні
вами як сімейна традиція.
Всі ці ідеї письменник перетворив на короткі, легкі для
читання історії.

64 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 6-9

Весела історія
про пригоди трьох
пінгвінів під час
Всесвітнього потопу,
яка допоможе підняти
і обговорити багато
складних питань щодо
Бога й особистості.

104 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Вік: 11-14

Книжка про перше кохання, яке допомогло героїні
змінитися, у художній
формі познайомить із
певними аспектами психології, що допоможе пройти
важкий період життя.

Анатолій Григорук
Перша доріжка в небо
Збірка оповідань, які цікаво та невимушено навчають
дітей бути добрими, співчутливими, хоробрими, допомогати старшим, захищати слабких, любити тварин та
багатьох інших важливих речей.

Ульріх Хуб
Біля ковчега о восьмій
Ця історія не лише посмішить, а й посприяє
в пошуку відповідей на дуже важливі питання.
Чи є Бог? Чи чує він нас? Як людині будувати
з ним взаємини? І хто насправді вигадав усі ці
правила? Із книжкою Ульріха Хуба ви і ваш
малюк зможете просто і з усмішкою почати
розмову про Бога.

Тетяна Корнієнко
Недоторка
Одинока дівчинка йде по тротуару. Під парасолькою.
Сама-саміська. Темненька така. І доріжка перед нею
в потемку. І парасоля нічогенька — величезна. І на неї
з неба сиплються квіти. Багато різних: ромашки,
волошки, маки. Яскраві, красиві, живі. Сиплються,
б’ються об чорну тканину і падають набік. Але квіти
мають падати на голову, якщо вже хтось тебе ними обсипає, а не на парасольку!
Як знайти силу відмовитися від СВОЄЇ ПАРАСОЛЬКИ?
Чому дорослі не помічають, що діти виросли, що в них
може бути власна думка, власне життя? Чому мами
ображаються на правду та ховаються на кухні? Скільки
треба бути знайомими, щоб розпочати дружбу? Коли
можна закохуватися? Подібні питання часто виникають
у підлітків. Відповіді на них можна шукати в правильних
книгах.

200 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Вік: 8-12

Що робити, коли на тебе
звалилося перше,
невідоме тобі почуття
до людини іншої статі?
Може, це любов?

200 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Короткі й веселі історії з реального життя автора, які несуть
у собі життєву мудрість.
Зручні для першочитання.

Вік: від 5
до старості
304 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 8-14

Наталя Гузєєва
Любов та 17 страждань
Петрика П’яточкина
На відміну від африканських бедуїнів, учень молодших
класів не може сказати дівчинці: «Я тебе люблю!»
Тому що це просто, нерозумно й зовсім не цікаво…
Шлях до цієї фрази — ось що важливо! — шлях доказів.
Але як вчинити подвиг в ім’я любові, якщо завжди
й усюди спізнюєшся, не вдається перевести бабусю через дорогу, а батьки перешкоджають трудовій
діяльності? Додайте до цього постійне переслідування
папараці, суперництво з відомим музикантом, невроз
глобального потепління клімату, потоп, пожежу й ремонт, і ви зрозумієте, як складно Петрику П’яточкину
завоювати серце Катрусі!
Здається, виходу немає. Петрик все робить навпаки.
Закоханого ніхто не розуміє. Він самотній і може луснути. Однак, завзятість, винахідливість, оптимізм
і щирі почуття творять дива, а справжні друзі допомагають пережити найважчі часи!
Завдяки чудовій книжці відомої письменниці, сценариста, доброї чарівниці й просто відданого друга маленьких читачів Наталі Гузєєвої ви переконаєтеся, що
кохання — це вам не тринди-ринди!

Віталій Кириченко
Багато веселих історій
У книжці зібрано 69 оповідань, і майже кожне
з них починається зі слів «Коли я був маленьким...»,
або «У дитинстві я...», або й «Неспокійно було зі
мною моїм батькам!». Це й не дивно, адже збірка
«Багато веселих історій» — реальна хроніка подій
із життя лише одного-єдиного хлопчика, який ні на
мить не давав занудьгувати цілій купі людей — ні
мамі, ні татові, ні бабусі, ні дідусеві, ні сусідам, ні
друзям, ні вихователькам дитсадка, ні випадковим
перехожим... А потім хлопчик виріс, написав
і намалював цю чудову веселу книжку і тепер не дає
занудьгувати жодному з читачів.

Джеймс Крюс
Тім Талер, або Проданий сміх
Світовий бестселер про хлопчика, який жив у бідності і скруті, але вмів радіти і сміятися так щиро,
що захоплювались усі навколо. Щирий, дзвінкий,
Пригодницька інструкція
наче срібний, сміх був його справжнім скарбом. Та
з великого бізнесу, яка навчить, малий навіть не здогадувався про це, бо мріяв мати
що варто цінувати в житті.
самокат на гумових колесах та наїстися вдосталь
тістечок — і ось одного разу... проміняв свій безцінний сміх на можливість бути багатим. Та чого варті
гроші, коли ти не можеш порадіти своєму багатству
чи просто посміхнутися?
І Тім вирішує повернути собі проданий сміх за
будь-яку ціну, хоч це майже неможливо, бо тепер
ним володіє сам барон Троч.

368 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Відзнака Посольства
Франції в Україні
за найкращий переклад
із французької мови

Вік: від 8
до старості

Екологічне фентезі —
путівник по дереву, на
якому ти живеш.

384 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Відзнака Посольства
Франції в Україні
за найкращий переклад
із французької мови
Екологічне фентезі —
путівник по дереву, на
якому ти живеш.

Вік: від 8 до старості

152 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Вік: 6-10

Пригодницька захоплива
історія познайомить
із мудрістю великого
Дарсифуція.

96 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою

Сбежав из дома в поисках
приключений, девочки осознают всю ответственность,
которую несут родители.

Вік: 7-10

Тімоте де Фомбель
Тобі Лолнесс. На волосину від загибелі
Перший том гостросюжетного «екологічного фентезі»
знайомить з головним героєм — крихітним хлопчиком,
який разом зі своєю сім’єю живуть у казковому світі
на величезному дереві. І все було б добре, якби його
батько, великий учений, не зробив неймовірне відкриття, яке перетворило деревний сік на джерело енергії
для механізмів. Винахідник не захотів відкривати свій
геніальний секрет, бо зрозумів, що це згубить Дерево,
а в результаті і його народ. Через це сім’я Лолнесс опинилася за ґратами. Втекти вдалося тільки Тобі, який
почав боротьбу з цілою зграєю злочинців, щоб урятувати від загибелі не тільки батьків, а й власний світ.
Та зробити це дуже не просто, коли твій зріст лише
півтора міліметра, а життя висить на волосині.
Тімоте де Фомбель
Тобі Лолнесс. Очі Еліші
Пригоди Тобі Лолнесса тривають! Дереву, яке населяє
народ менш ніж два міліметри на зріст, загрожує смертельна небезпека. Дешеве житло Джо Мітча завдає
шкоди, дерево від будівництва за допомогою довгоносиків сохне, а його кора вкривається непролазним
лишайником. Маленький Тобі в боротьбі за порятунок
власної сім’ї і свого народу робить неймовірне відкриття — поза Деревом є інший світ та інше життя. Народ
Трави живе у злагоді з природою. Тобі разом із новими
друзями повертається на Дерево, щоб урятувати свій
світ.

Аша Фредріксон
Пригоди пусяки Сані
Захоплива історія про те, як маленька пусяка Саня,
яка просто собі пускала в річці кораблики, мишеня
Мишель — шукач пригод, пусяченя Хахуня, яке
навіть власного імені не може правильно вимовити,
маленька лісова ксена, яка говорити ще взагалі не
вміє, опинилися далеко від дому й заблукали у величезному лісі. Хтозна, що б з ними сталось, якби не
зустріч зі справжнісінькою морською вовчицею —
життєрадісною корабельною пацючкою Есмеральдою...
Книга навчає, що Дорога, яку долають в сльозах,
і Дорога, у яку вирушають із посмішкою, — це дві
різні Дороги. Вона переконує, що, поки ми посміхаємося, ми спроможні на все.
Иван Андрусяк
Сорокопуты,
или Как Лиза и Стефа сбежали из дома
Есть такой стереотип: мальчишки — сорванцы и проказники, а девочки — воспитанные и послушные. Так
ли это? Конечно же, нет! Настоящая девочка всегда
готова доказать кому угодно, что она вовсе не уступает мальчишкам, а может, и превосходит их — особенно в добрых шалостях. И, конечно же, известный
украинский писатель Иван Андрусяк всё об этом
знает — ведь повесть «Сорокопуты, или Как Лиза
и Стефа сбежали из дома» он писал о своих дочках.

248 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та
російською мовами

Ця книжка — досвідчений
провідник до твоєї мрії,
який додасть тобі сили
і відваги на шляху до її
здійснення.

Вік: від 11
до староcті

216 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Спробуй купити
щастя за гроші!

Вік: 8-12

80 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Буває, що й прикольні
книженції навчать тебе
чогось доброго!

Вік: 7-12

Слава Курилов
Сам в океані
Слава Курилов — океанограф, йог, громадянин Всесвіту. У Радянському Союзі отримав статус «невиїзного», але змиритися із цим не захотів. У грудні
1974 року втік із туристського лайнера поблизу Філіппін. Маючи лише маску, ласти, трубку й віру у свої
справжні мрії, він проплив до філіппінського берега
близько ста кілометрів, пробувши в океані майже три
доби.
«Сам в океані» — це твір про шлях до себе, про шлях
до внутрішньої й зовнішньої волі, про безмежні можливості людини.
Книжці судилося побачити світ і підкорити серця
читачів уже після смерті автора.

Анастасія Шевердіна
Крамниця щастя
У «Крамниці щастя» можна просто придбати те,
чого вам не вистачає — сміливість, успіх, друзів.
Та не кожен може впоратися з купленим другом,
розважливо використати набір, який приносить
успіх чи здійснює бажання, а краса та симпатія
інших людей не завжди дарують радість... Той, хто
відважився на таку покупку, має бути готовим до
скандалів, непорозумінь із близькими, зустрічі
з казковими тиграми та карколомних пригод.
Книжка, яка допомагає зрозуміти, чи готові ви насправді до здійснення ваших найзаповітніших мрій,
і показує, що щастя — річ цілком буденна, і за нього
варто боротися!

Валерій Роньшин
Про Мар’яна Морквяна
та Маринку Мандаринко
Мар’ян і Маринка — пригодники. Це значить, що
з ними постійно трапляються неймовірні, дивовижні, а то й просто дивні пригоди. То до Мар’яна
крихітні інопланетяни завітають, то він на інший
континент випадково потрапить... Та й Маринка від
нього не відстає! Незвичайні історії із життя звичайного хлопчика та звичайної дівчинки не тільки
розважать та звеселять читача, а й дадуть привід замислитися над буденними, але важливими речами.

108 с., 205x240 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Жахи...
Страшенно
смішні
жахи!

Віталій Кириченко, Юрій Нікітінський
Страшенно-хуліганська книжка
Якось письменники Віталій Кириченко і Юрій
Нікітінський пішли в похід з наметами, та ще й власних дітей прихопити встигли. А що робити в поході
вночі, сидячи біля багаття? Звичайно, розповідати
історії. І, звичайно, страшенні! А як же діти? Адже
вони можуть злякатися! Ну, по-перше, дітей можна
вкласти спати, по-друге, історії можуть бути страшенно-веселими й страшенно-хуліганськими! Саме
такі й розповіли один одному Віталій і Юрій. Ще
й книжку потім написали.

Вік: 9+
108 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Слон під ліжком —
до пригод.
Певна прикмета.

Кристина Терьохіна
Слон під ліжком
Похмурого дня хлопчик Саня знаходить під ліжком Слона. Слон цілеспрямований, має рідкісне
забарвлення і харчується здобою. Разом їм випадає
довідатися, чому трапляється форс-мажор, навіщо для любові зуби і що кладуть у похідну валізу.
Загалом, вони дізнаються про вкрай важливі речі. А
з ними приходить і розуміння того, як багато значать
Турбота і Родина.

Вік: 6-10
248 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та
російською мовами

Ця книжка — досвідчений
провідник до твоєї мрії,
який додасть тобі сили
і відваги на шляху до її
здійснення.

Вік: від 11
до староcті

136 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Ми повинні говорити
про війну в нашому домі
з нашими дітьми,
щоб стати сильнішими.

Вік: 6+

Слава Курилов
Сам в океані
Слава Курилов — океанограф, йог, громадянин Всесвіту. У Радянському Союзі отримав статус «невиїзного», але змиритися із цим не захотів. У грудні
1974 року втік із туристського лайнера поблизу Філіппін. Маючи лише маску, ласти, трубку й віру у свої
справжні мрії, він проплив до філіппінського берега
близько ста кілометрів, пробувши в океані майже три
доби.
«Сам в океані» — це твір про шлях до себе, про шлях
до внутрішньої й зовнішньої волі, про безмежні можливості людини.
Книжці судилося побачити світ і підкорити серця
читачів уже після смерті автора.
Юрій Нікітінський
Вовчик, який осідлав бомбу
У цій книжці на тебе чекають пригоди звичайнісіньких хлопців. Таких самих, як ті, що живуть із тобою
у сусідстві, наприклад он у тому будинку, що видно
з вікна твоєї кімнати. А може, ще ближче — просто
у твоєму під’їзді. Це хлопчаки, що цінують дружбу
й знають, як важко буває без друга. Вони бешкетні,
допитливі й уміють знайти на свою голову найрізноманітніші пригоди. Долі в них різні, а історія одна:
війна. Саме вона ввірвалася в їхнє щасливе дитинство непроханим гостем. Змусила поїхати з рідних
місць. Та, попри це, наші герої не втрачають ні віри,
ні сили духу й залишаються тими самими бешкетниками, витівки яких розсмішать тебе у будь-яку,
навіть найскрутнішу, хвилину.

356 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 9+

Олег Гавріш
Казки баби Гавришихи
Я пропоную вам мандрівку до прадавнього
духу українців.
…і це не «рожева» мандрівочка, це страшно.
Полиште всі свої «поспішайла», візьміть дітей за руки:
на вас чекає український зелений туризм з емоційниЗберігайте рівновагу!
Темрява не загасить світло, ми гірками. Ми разом пірнемо у глибину підсвідомості
на рівень зв’язку з нашим корінням, відновимо цей
день не переможе ніч.
шлях, щоб краще нас живила сила нашого фундаменту й цупкіше ми за землю трималися, та доторкнемося
до різнобарв’я емоцій від жаху до щастя.
Я вас доправлю до звичайного українського села
Некремінне, що загубилося серед ланів, лісів та
прохолодних струмків. Запах свіжоспеченого хліба на
світанку, вишні, абрикоси просто з дерев, молода картопелька, риболовля, тарзанка на ставку... Удень —
трудова терапія, а коли сонце сідає, всі збираємося до
баби Гавришихи, що живе у невеликій охайній хаті
з очеретяною стріхою на Козачку, край села. Вона
розповідає вигадані-невигадані історії, що відбувалися
колись у Некремінному. Головні герої її розповідей —
односельці та істоти, яких науковці відносять до української міфології і про яких баба оповідає, наче про
цілком реальних сусідів. Що б не відбувалося в тих
казках, людська гідність, взаємодопомога, доброта
завжди перемагають. І хоч ті оповідки навіть слухати
страшно, та все одно не можеш відірватися, бо відчуваєш, що тебе прикриває своїми невидимими, зітканими з любові крилами Берегиня — баба Гавришиха.

288 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 6+

Тобі здавалося, що ти
нарешті знайшов любов
усього твого життя. Та
що робити,
якщо ти цій людині не
потрібен? У жодному
разі не здаватися!

Даніель Пеннак
Той ще песик
Що робити, якщо тобі від початку не пощастило в
житті? Коли ти народився настільки незугарним і
некрасивим, що ще цуценям тебе покинули на звалищі
за містом? Звісно ж, не опускати лапи й шукати своє
щастя! Упертий крихітний Песик, що має найкращий
нюх серед чотирилапих Ніцци, вирішує сам творити
свою долю: він вирушає на пошуки господині — ніжної маленької дівчинки, яка пахне яблуками. А що, як
омріяна господиня не завжди буває ніжною, що, як
інколи вона просто вередливе й розбещене дівчисько?
Виявляється, знайти свою людину — це тільки половина справи. Побудувати стосунки з тим, хто сприймає
тебе як іграшку, — важке й відповідальне завдання. Та
кмітливий Песик не здається: з допомогою друзів він
таки «приручить» свою господиню.

232 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами
Вимкни комп, увімкни реал!

К

Вік 7-12
ЖКА
НИ

РОК

Анна Коршунова
Комп і компанія
Виявляється, щоб знайти себе в цьому зеленому,
сонячному, галасливому світі, повному пригод і несподіванок, варто лише натиснути кнопку «Вимкнути
комп’ютер» і зробити крок назустріч літу.
Владик виріс у місті типовим «комп’ютерним черв’яком», якому навіть тиждень у селі без комп’ютера
й Інтернету здається справжньою каторгою, примхою дорослих, яку доведеться якось перетерпіти…
Та вже за кілька днів він разом із компанією нових
друзів вартуватиме на таємних тренуваннях, зазіхатиме на черешні в сусідському садку, врятує від
шахраїв шкільний комп’ютерний клас і вигадуватиме
купу причин, аби лишитися в селі до кінця канікул
і здійснити таємний план «Сто кроків».

У

Іван Багряний
Тигролови
Пригодницький роман, який допоможе зрозуміти
історичні підвалини нинішньої боротьби України
за незалежність та прагнення кожного українця до
свободи. Твір розповідає про «поєдинок» нащадка
славетного козацького роду Григорія Многогрішного
і майора НКВС Медвина, що символізує боротьбу
добра зі злом, людини світла зі тьмою. І хоча зло
часто перемагає, сама боротьба залишає надію на
краще майбутнє і надихає на звитягу. Серед картин знущань над людьми, приниження людської
гідності, насилля автор звертає увагу на волю до
Вік: від 13 до старості
життя, родинні відносини, вічність традицій предків,
Найкращі тексти з програми української літератури обраролі особистості у суспільстві, знаходить місце для
но видавництвом «Час майстрів» за допомогою унікального
гармонії людини і природи, а головне — для великого
опитування випускників шкіл. Текст цієї книжки ви можете
завантажити з інтернету безкоштовно, але видавництво «Час справжнього кохання, сильнішого за смерть.
майстрів» вважає, що форма визначає енергію і важливо, з чого Особливістю видання є оригінальні ілюстрації Євгети п’єш — з пластику чи кришталю, — тож пропонує цей твір на Харука. Вони стали своєрідним резонатором для
у кришталі. Ми створили це видання для своїх дітей і віримо,
перетягнутих психологічних струн роману, підсилющо в Україні ще є люди, які не пошкодують грошей на гарну та ючи їх і без того виразне надривне звучання.
320 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
мовою

якісну книжку.

188 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами
Уперед на жуйковозі
«Карась» до перемоги
працелюбності над
ледарством!

Вік: 5-10

Леонід Сапожніков
Дмитрик у Країні Синіх Троянд
Дмитрик Метелко з новими друзями — капітаном
Медіаном та роботом Кібриком — вирушає на жуйковозі «Карась» до країни Дивувандії, повної чудес
і чарів. Чого вартий самий лише тамтешній Кролик,
що об’їдає слова, або Бажальний Трамвай, який
приїжджає до іменинників і здійснює їхні бажання! У Дивувандії є місто працелюбів і Королівство
ледарів, яким править Байдик Лежень. Він прагне
поневолити працелюбів, а Дмитрик намагається
цьому завадити, але спочатку сам потрапляє в полон
до ледарських піратів…
На Дмитрика Метелка і його друзів чекає безліч
пригод — веселих, небезпечних, а часом і страшних.
Але дивувандська Бабуся Грибуся, що живе на Дереві Добрих Справ, завжди допоможе нашим героям
у скрутну хвилину.

200 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 8-12

Звідки беруться козарлюги?
Невже ними стають звичайні
хлопці? Фентезі,
яке увібрало в себе реальні
історії про козаків, важливі
для еволюції людини.

240 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Рецепт від Поліанни,
як стати щасливим.

Ярослав Яріш
Самійло
Історична пригодницька повість з елементами
фентезі описує події, які відбуваються в часи,
коли кочівники чинили набіги на українські
землі, щоб грабувати та полонити людей, які
потім ставали дуже хорошим товаром на ринку
рабів. Звичайний сільський підліток Самійло
вирушає у небезпечну мандрівку через таврійський степ до Криму, прагнучи звільнити свою
молодшу сестричку, поневолену загарбниками.
Книжка розповідає про славетне козацтво,
про козаків-характерників, про честь, звитягу,
готовність на самопожертву заради святої мети,
друга чи побратима по зброї, про свободу, волю,
любов до Бога, Вітчизни і людей, про здатність
прощати і вірити.
У повісті яскраво продемонстрована сила
єдності і братерства українців, що так необхідна
нам у нинішні скрутні часи.

Елеонор Портер
Поліанна
Світовий бестселер, вперше виданий у далекому 1913 році. Особливістю нинішнього видання
є незвичайне, як для такої літератури, вінтажне
оформлення.
Юну героїню повісті, дівчинку-сироту, полюбило
все містечко, адже вона кожному допомагала
знайти привід для радості навіть у наскрутнішому
становищі.

Вік: від 8 до старості

152 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Назад шляху немає, тільки
вперед! Попри все потрібно
повернутися до мами!

Вік: 6-11

Алла Потапова
Молочний зуб дракона Тишка
…легенько штовхнули скрипучі двері і зробили
обережний крок… ще один… ще один.
…двері позаду зачинилися! Назад шляху немає…
Славко і Оксанка ще не знають, що на них
чекають маленький, але справжній дракончик
Тишко, блакитний вітер із чарівним капелюхом, а також звичайний незвичайний паркан,
який і бурчить, і лається, але заради друзів
готовий ставати плотом, мостом та навіть
літальним апаратом. Жодна небезпека не зупинить дітей, бо дракончика попри все потрібно
повернути його мамі.
Тож уперед, назустріч пригодам! Щоб долучитися до них, тобі достатньо просто розгорнути
цю захопливу книжку.

64 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою

Книга, которая поднимет
настроение и с которой
начинают читать даже
те, кто не любит читать
вообще.

Юрий Никитинский
Девчонки, которые в меня влюблены
Отношения мальчиков и девочек, первая школьная любовь, шпаргалки, контрольные работы
и многое другое нашли отражение в маленьких
рассказах и стихах Юрия Никитинского.
Он мастерски воссоздал особенности детской
психологии в веселых диалогах и размышлениях школьников.

Вік: 6-8

48 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською та російською
мовами

Юрій Нікітінський
Про Юлю і Юру
Збірка коротких гумористичних оповідань про
дівчинку і хлопчика, з якими мало не щодня відбуваються кумедні, дивовижні, а іноді й просто
дивні історії.

Пригоди друзів,
які піднімуть вам настрій.

Вік: 5-7

64 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою
Книга, которая поможет
мальчикам и девочкам
взглянуть на капризуль
со стороны и умерить
количество капризов,
чтобы от них,
как от главного героя,
не сбежали игрушки.

Вік: 5-7

Всеволод Нестайко
Алексей, Веселесик и Жар-Птица-Шутница
История непослушного капризули Алексея-Плаксея, который переживает множество приключений
и становится хорошим мальчиком Лесиком-Веселесиком.

64 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою

Всеволод Нестайко
Чорли
Сказка о волшебном коте Чорли, приносящем
неудачи, и трусишке Айке, который смог преодолеть свои страхи, когда другу понадобилась
помощь.

Про наших принцев
и принцесс, которые, несомненно, добротой
и любовью искоренят
зло из своей жизни.

Вік: 6-8

112 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою

Дружить тоже нужно
научиться, и маленький
журавлик нам в этом
поможет.

Всеволод Нестайко
Приключения журавлика
Маленький журавлик отправляется на поиски
своего нового друга чижика Циви-Тивика. Смелость и сообразительность журавлика помогают
ему стать настоящим героем. Книга прививает
детям такие ценности, как добро, дружба, смелость, взаимовыручка.

Вік: 6-9

104 с., 168x215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Вік: 6-12

Щоб ваша дитина краще
розуміла світ, радимо
поглянути на нього очима
вовка.

Даніель Пеннак
Око вовка
Полярний вовк із паризького зоопарку вже понад десять років дивиться на все, що відбувається навколо,
лише одним оком. Якось до його клітки приходить
хлопчик-сирота. І навіть в одному вовчому оці він
читає біль і страждання. Хлопчикові не байдужа
доля полярного вовка, тож він теж заплющує одне
око і починає розповідати історії: сумні, веселі, захопливі… такі, що відкривають полярному вовкові нові
грані світу і ставлять перед ним питання, над якими
він раніше не замислювався.

серія

Захопливі новорічні історії та яскраві ілюстрації
роблять книжки цієї серії найкращим подарунком
до зимових свят.

56 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами
Книжка, яка гарантовано
створює новорічний настрій.

Вік: 7-12

48 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

Валерій Роньшин
З Новим роком, Діду Морозе!
Валерій Роньшин — сучасний творець справжньої
дитячої літератури. Радна Сахалтуєв, ілюструючи
цю книжку, сказав: «Я навіть не підозрював, що
зараз іще не превелися справжні, потужні письменники». Черговий літературний шедевр від
В. Роньшина — химерні та смішні історії
про буденне, хоча й чарівне, життя-буття Дідів
Морозів.

Хрестоматія Нового року
Не тільки звичайні традиційні, а й сучасні
вірші та казки про Новий рік у поєднанні з оригінальними ілюстраціями молодих талановитих
художників.

У новий рік —
із новим віршиком!

Вік: 4-7
40 с., 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською
та російською мовами

ISBN 978-966-471-147-7
ISBN 978-966-471-147-7

9 789664 71147 7
9 789664 711477

Вік: 4-7

Чи замислювався ти,
що роблять Діди Морози цілий
рік? Знайдімо відгадку та
створімо новорічний настрій!

Юрій Нікітінський
Діди Морози цілий рік
А чи знаєте ви, що роблять Діди Морози
навесні, влітку, восени? Виявляється, у Дідів
Морозів життя не просто дуже насичене подіями, а ще й дуже смішне та веселе.

серія

Батькам
Видання, призначені для прогресивних і турботливих батьків, що прагнуть до всебічного розвитку
дітей та гармонійного родинного життя.

272 с., 168х215 мм,
інтегральна обкладинка,
російською мовою
Одна из самых необходимых
книг по воспитанию детей
из тех, которые директор
издательства прочел за
последние 20 лет. Книга,
небходимая родителям
для того, чтобы помочь,
а не навредить детям.

для батьків дітей
будь-якого віку

Наоми Алдорт
Растя ребёнка, растим себя
Наоми Алдорт — широко известный во всем мире
автор, лектор и коуч-тренер, а также прекрасная
жена и мать троих замечательных детей. Наоми
уже более двадцати лет консультирует семьи из
разных стран, помогая людям познать себя, стать
лучше, жить в гармонии с собой и своими близкими. Ее книга поможет родителям построить
свободные от страха и полные любви отношения
с детьми.

серія

104 с., 140х215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою

Что нужно для создания
хорошего жилья?

Шентан Су
Основы фен-шуй. Дао фен-шуй.
Книга первая
Эта книга помогает разобраться в сути фэн-шуй,
представляя фундаментальные концепции этого
искусства в последовательной и доступной форме.

для дорослих

160 с., 140х215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою
Как найти настоящую
любовь?

Шентан Су
Основы фен-шуй. Фен-шуй для любви.
Книга вторая
Книга «Фэн-шуй для любви» будет полезна всем
нашим читателям, ведь любовь насыщает нас положительной энергией и делает нас счастливыми.

для дорослих

88 с., 140х215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою
Секреты идеального дома
нужны каждому!

Шентан Су
Основы фен-шуй. Правда о фен-шуй.
Книга третья
Какое волшебное слово – «фэн-шуй»! Следуйте
этому учению, и тогда все ваши проблемы
и неурядицы будут решены! А так ли это и как
извлечь истинную пользу из учения фэн-шуй?

для дорослих

160 с., 140х215 мм,
тверда обкладинка,
російською мовою
Что делать, если не знаешь,
что делать по-фэншуй?

для дорослих

Шентан Су
Традиционный фэншуй.
Форма определяет энергию
Первая и единственная за пределами Китая книга, посвященная традиционному фэншуй Школы
форм.

192 с, 168х215 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Дізнайся, як повернути
первозданний рай!

ВІК: 16+

Володимир Мегре
Анастасія
Ця книга розповідає про незвичайну жінку, яка
володіє даром зцілення душі та тіла людини
і знаннями про світобудову, з якою автор познайомився в далекому 1994 році в глибині сибірської тайги. Рід Анастасії живе у кедровому лісі
упродовж тисячоліть і володіє знаннями, які сучасні люди давно втратили. Відносини їх з навколишнім тваринним світом нагадують стосунки
людини з домашніми тваринами. А ще Анастасія
стверджує, що сьогоднішні люди можуть повернути первозданний рай. «Я існую для тих, для кого
існую...» — відповідає вона скептикам. Книгу
перекладено 20 мовами, загальний наклад серії
перевищує 20 мільйонів примірників.

серія

Розмальовки знайомлять дітей з життям і творчістю
видатних художників і дають можливість навчитися
в них бачити і відтворювати красу світу.

12 с., 220х280 мм,
м’яка обкладинка,
українською та російською
мовами

Розмальовка за картинами Вінсента Ван Гога.

Великі художники допоможуть нам повірити в себе
і подадуть приклад того,
як навіть в розмальовках
треба виходити за лінії.

Вік: 3-10

12 с., 220х280 мм,
м’яка обкладинка,
українською та російською
мовами

Розмальовка за картинами Анрі Матісса.

Великі художники допоможуть нам повірити в себе
і подадуть приклад того,
як навіть в розмальовках
треба виходити за лінії.

Вік: 3-10

12 с., 220х280 мм,
м’яка обкладинка,
українською та російською
мовами

Великі художники допоможуть нам повірити в себе
і подадуть приклад того,
як навіть в розмальовках
треба виходити за лінії.

Вік: 3-10

Розмальовка за картинами Пабло Пікассо.

серія

ДИТЯЧИЙ ПУТІВНИК
Яскраво ілюстровані пізнавальні видання,
які зацікавлюють дітей світом навколо них.

88 с., 205х240 мм,
тверда обкладинка,
українською мовою

Аби вирушити в цікаву
подорож, потрібно зовсім
небагато: вийти з дому,
роззирнутися, придивитися,
розгорнути путівник й більше
дізнатися про все,
що тебе оточує.

Вік: 5-11

Анна Коршунова, Світлана Качуровська
Казкове місто Суми
Яскравий дитячий путівник запрошує в мандрівку
по місту Суми — місту, яке може розповісти безліч цікавих історій. Дивовижна книжка,
з якою можна спілкуватися й гратися, малювати
й мандрувати, а потім із захопленням переповідати історії й легенди про казкове місто рідним
і знайомим.
Увага! Дорослим рекомендується не опиратися
бажанню дитини взяти вас за руку й вирушити на
прогулянку усією родиною, прихопивши із собою
путівник. І разом дивуватися місту, яке здається
своїм жителям знайомим до останнього камінця,
та насправді приховує безліч таємниць. Розкриваючи їх усією сім’єю, ви побачите місто Суми геть
іншим, незвичним, і знову, ще дужче, закохаєтеся
у нього.

серія

До серії входять робочі зошити для учнів початкових
класів, які допомагають опанувати знання з математики,
української, англійської та російської мови.

64 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас

Вік: 6-10

Доведіть практичні
навички з обчислювання
до автоматизму!

64 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою
2 клас
3 клас
4 клас
Доведіть практичні
навички з граматики
і правопису
до автоматизму!

Вік: 6-10

48 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
російською мовою
2 клас
3 клас
4 клас
Доведите практические
навыки в правописании
до автоматизма!

К. П. Скрипник
3000 вправ та завдань. Українська мова
Сформуй навички писати грамотно
У цьому посібнику подано вправи з української мови
на вміння застосовувати основні орфографічні правила. Робота над мовним матеріалом посібника дає
можливість довести практичні навички дітей із правопису до автоматизму. Тренувальний зошит є універсальним, його можна використовувати як доповнення
до будь-якого підручника з відповідної навчальної
дисципліни. Матеріал, вміщений у ньому, можна застосовувати для індивідуальної і фронтальної роботи,
для словникових диктантів та роботи вдома.
Видання призначене для вчителів початкових класів,
школярів та їхніх батьків.
В. М. Яцина
3000 вправ та завдань. Математика
У цьому посібнику подано завдання з математики для
відпрацювання обчислювальних навичок. Робота над
матеріалом посібника дає можливість довести практичні навички дітей із обчислювання до автоматизму.
Тренувальний зошит є універсальним, його можна
використовувати як доповнення до будь-якого підручника з відповідної навчальної дисципліни. Матеріал,
вміщений у ньому, можна застосовувати для індивідуальної і фронтальної роботи та роботи вдома.
Видання призначене для вчителів початкових класів,
школярів та їхніх батьків.

М. А. Володарская, Л. И. Охрий, Е. О. Рывкина
2000 упражнений и заданий. Русский язык
Представленные в данном пособии тренировочные
упражнения и задания способствуют совершенствованию орфографических и грамматических умений
учеников, развитию их речи, мышления, учебной
самостоятельности, активизации познавательной
деятельности и повышению интереса к изучению
русского языка.
Пособие предназначено для учителей, учеников начальных классов и их родителей.

Вік: 6-10

48 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою
2 клас
3 клас
4 клас

Вік: 6-10

Доведіть практичні
навички з граматики
і правопису
до автоматизму!

В. В. Синельникова / Г. Бодом
2000 вправ та завдань. Англійська мова
У цьому посібнику подано вправи з англійської мови
на тренування та повторення граматики. Робота над
мовним матеріалом посібника дає можливість довести практичні навички учнів із граматики та правопису до автоматизму.
Посібник складений згідно з новою Програмою для
1–4 класів середньої загальноосвітньої школи та
може використовуватися вчителями і як тренувальний, і як контрольний зошит. Матеріал, вміщений
у ньому, можна застосовувати для індивідуальної
і фронтальної роботи у класі та вдома.

88 с., 195х260 мм,
інтегральна обкладинка,
українською мовою

Розвивай свої інтелектуальні здібності так,
як це робили королі!

Вік: 5-12

Інна Романова
Шахи для дітей
Оновлений і ґрунтовно перероблений практичний посібник «Шахи для дітей» хоч і адресований молодшим школярам, та допоможе початківцям будь-якого віку від 6 до 106 років освоїти
захопливу гру, а також розвинути пам’ять,
увагу, логічне мислення та кмітливість.

серія

До серії входять посібники для учнів початкових класів,
що поєднують прості цікаві завдання, які поступово
пояснюють логіку обчислення, з великою кількістю
типових вправ, виконання яких допомагає набути
навичок миттєвого обчислення.

40 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою

Учіться, граючись!

А. Л. Кучерявенко
Цікаво. Обчислюємо в межах 10:
Навчальний посібник для учнів 1 класу
Щоб ви навчилися правильно та швидко додавати
і віднімати в межах 10, ми пропонуємо цікаві,
веселі завдання. За допомогою них ви не поспішаючи, граючись та розфарбовуючи мешканців
Математичного королівства олівцями або фломастерами, опануєте це вміння. Але не достатньо просто вміти рахувати — сучасна людина має робити
це миттєво. Тому вам також запропоновано багато
прикладів на прості обчислення.

Вік: 6-7
40 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою

Учіться, граючись!

А. Л. Кучерявенко
Цікаво. Обчислюємо в межах 20:
Навчальний посібник для учнів 1 класу
Щоб ви навчилися правильно та швидко додавати
і віднімати в межах 20, ми пропонуємо цікаві, веселі завдання. За допомогою них ви не поспішаючи,
граючись та розфарбовуючи мешканців Математичного королівства олівцями або фломастерами,
опануєте це вміння. Але не достатньо просто
вміти рахувати — сучасна людина має робити це
миттєво. Тому вам також запропоновано багато
прикладів на прості обчислення.

Вік: 6-7
40 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою

Учіться, граючись!

Вік: 6-8
40 с., 142х200 мм,
м’яка обкладинка,
українською мовою

Учіться, граючись!

Вік: 8-9

А. Л. Кучерявенко
Цікаво. Обчислюємо в межах 100:
Навчальний посібник для учнів 1 та 2 класів
Щоб ви навчилися правильно та швидко додавати
і віднімати в межах 100, ми пропонуємо цікаві,
веселі завдання. За допомогою них ви не поспішаючи, граючись та розфарбовуючи мешканців Математичного королівства олівцями або фломастерами, опануєте це вміння. Але не достатньо просто
вміти рахувати — сучасна людина має робити це
миттєво. Тому вам також запропоновано багато
прикладів на прості обчислення.

Н. М. Попова
Цікаво. Обчислюємо в межах 1000:
Навчальний посібник для учнів 3 класу
Щоб ви навчилися правильно та швидко додавати
і віднімати в межах 1000, ми пропонуємо цікаві,
веселі завдання. За допомогою них ви не поспішаючи, граючись та розфарбовуючи мешканців Математичного королівства олівцями або фломастерами, опануєте це вміння. Але не достатньо просто
вміти рахувати — сучасна людина має робити це
миттєво. Тому вам також запропоновано багато
прикладів на прості обчислення.

