
uczynny wąż



17

Kiedy starsza pani otworzyła pudełko, narobiła krzyku. W środku był wąż, którego syn przysłał jej na urodziny.Pewnego ranka listonosz dostarczył jej dziwną przesyłkę w kształcie koła.



19

Madame Bodot opiekowała się swoim nowym pupilem jak dzieckiem, pojąc go mlekiem z butelki.
18

Chcąc sprawdzić, czy wąż nie jest jadowity, wybrała się do zoo. Okazało się, że jej wąż to boa dusiciel, zwany po łacinie boa constrictor. Nadała mu więc imię Crictor.



31

jak pięć palców

jak sześć nóg żuka

jak siedmiu krasnoludków

jak osiem ramion ośmiornicy
30

Umiał też liczyć, wyginając się w kształty cyfr.

jak dwie ręce

jak trzy małe świnki

jak cztery psie łapy



Crictor owinął się wokół zbirai trzymał go w żelaznym uściskudo chwili przybycia policji.
3938

Gdy niezawodny boa się obudził, madame Bodot była już zakneblowana i przywiązana do krzesła. Wąż z furią rzucił się na włamywacza. Wrzaski przerażonego złoczyńcy postawiły sąsiadów na nogi.



skrzydlata kangurzyca



Zobaczyła samolot i ruszyła za nim. Pilot oniemiał ze zdumienia.

50

Pewnego dnia ucałowała rodziców na pożegnanie i odfrunęła.



52

Gdy wreszcie udało im się razem wylądować, powitał ich wiwatujący tłum. Jeszcze nikt nigdynie widział latającego kangura.
53



Adelajda wiodła szczęśliwe życie. Często jednak marzyła o poznaniu innego kangura.Pewnego dnia, gdy wybrała się na przechadzkę,zobaczyła wielki pożar.



70

Przed domem płakała i lamentowała jakaś kobieta, bo w środku zostało dwoje jej dzieci.



pomocna ośmiornica



88

Pewnego dnia kapitan Samofar, słynny nurek głębinowy, wędrował po dnie oceanu. Wtem nadpłynął groźny rekin.



91

Wielka ryba zaatakowała kapitana Samofara. Na szczęście Emil – pomocna ośmiornica – ocaliłmu życie, wpychając kamień w otwartą paszczę drapieżnika.



100

Ratował ludzi, którzy wypłynęli zbyt daleko w morze.Bywało, że uratował i czworo na raz.



Tymczasem złoczyńcy wdarli się na policyjnąmotorówkę, by uniknąć aresztowania.

106

Powiadomił o swoim odkryciu policjanta, który wskoczył na łódź przemytników.



kolorowy nietoperz



129128

Przed jego oczami rozpościerał sięcudowny, nasycony barwami świat.Jaskrawe kwiaty i przepiękne ptaki.



130

Znalazł porzucone na łące pudełko farb i zaczął nakładać na siebie wesołe kolory.

Wkrótce Rufusowi przestał siępodobać jego nijaki kostium.



133

A później z dumą wyfrunął w stronę słońca.

Pomalował sobie uszy na czerwono, palce na niebiesko,stopy na fioletowo, a na brzuchuwymalował wielką zieloną gwiazdę.



Niektórzy ludzie przestraszyli się Rufusa i zaczęli do niego strzelać.



odważny sęp



159

Farmer zaprowadził go na najbliższy posterunek policji.– Te dokumenty należą do Amerykanina – wyjaśniłpolicjant. – A ja nie rozumiem angielskiego. Nasza nauczycielka będzie wiedziała, dokąd je odesłać.
158

Po drodze spotkał ubogiego farmera, który nie potrafił czytać.



161

Na wielkim globusie pokazała Orlandowi, gdzie to jest. Zaadresowali tobołek, zawiązali gosępowi na szyi i wysłali ptaka w drogę. Dzielny Orlando leciał dzień i noc.

160

Władająca językami obcymi nauczycielka okazała sięrzeczywiście pomocna.– To paszport Nestora Nasha, który pochodzi z Paplogrodu w Stanach Zjednoczonych.



169

– Ten mały cudzoziemiec wie, gdzie jest złoto – doniósł swemu kompanowi.– Porwijmy go, a wskaże nam to miejsce.
168

Gdy pewnego wieczoru odpoczywali w odludnej gospodzie, grasujący w okolicy zbir podsłuchał ich rozmowę o kopalni złota.



Chwycił duży kamień, szybko spuścił gona głowę jednego ze zbirów, po czym rzucił się na drugiego.

Kiedy Orlando obudził się następnego ranka, zauważył zniknięcie przyjaciela i natychmiast udał się na poszukiwania. Wkrótce dogonił porywaczy.



Opowieść o tym, jak dobro zwycięża 
nad złem. Trzej zbójcy sieją postrach 
– napadają na powozy, okradają pasażerów. 
Pewnej nocy w jednym z powozów
zamiast skarbów znajdują sierotkę. 
Dziewczynka wcale się ich jednak nie boi… 

• książka z kanonu światowej klasyki 
literatury dziecięcej
• bestseller – ponad 3 miliony sprzedanych 
egzemplarzy, w 27 językach 

Każda strona tej książki jest przejmująca, 
a zarazem zaskakująca.
Przy „Trzech zbójcach” bledną wszystkie
inne, napisane kiedykolwiek, książki 
dla dzieci. 

„Le Monde”, Paris 

Oryginalne, frapujące, zabawne, piękne, 
wielkie, niesamowite.

„The Horn Book”, New York

Już dawno (a może nigdy) polscy czytelnicy 
nie dostali tak dużej dawki optymizmu. 
Mellopsowie uwielbiają wyzwania – penetrują
jaskinie, budują samolot, poszukują podwodnego
skarbu. 
Czasem przygoda wiedzie ich w niebezpieczną
stronę, zawsze jednak wyprawę wieńczy 
ta sama nagroda...

Zachwycająca książka autorska, graficzny 
majstersztyk. (...) Największym walorem tego 
osobliwego „komiksu bez dymków” 
są rewelacyjne ilustracje – świeże, pomysłowe, 
z mnóstwem kapitalnych detali. Tekstu niewiele,
jest zwięzły i klarowny, nawet trzylatek 
da mu radę. Trudno uwierzyć, że minęło przeszło
pół wieku od amerykańskiej premiery tej książki!

Joanna Olech, „Tygodnik Powszechny”

Ci, którzy nigdy nie spotkali rodziny Mellopsów,
stracili szansę poznania jednego z najlepszych
dzieł stworzonych kiedykolwiek z myślą 
o odbiorcach historii obrazkowych. 

„The New York Times” 

Ta opowieść to niespodzianka dla tych,
którzy myślą, że Księżyc jest zrobiony z sera 
(z dziurami!), i dla tych, którzy wyobrażają
sobie, że mieszka na nim wyłącznie Pan
Twardowski. W swej książce Tomi Ungerer
opowiada, kto naprawdę żyje na Księżycu... 

Pewnego dnia Księżycolud postanawia
odwiedzić naszą planetę i zakosztować 
ziemskiego życia. Jednak ludzie, zamiast ser-
decznie powitać dostojnego gościa, traktują
go jak wroga i skazują na więzienie.
Księżycolud użyje jednak swych specjalnych
mocy, by wymknąć się z niewoli. Jego przy-
gody składają się na pełną humoru, mądrą
opowieść, która zachwyci i da do myślenia
czytelnikom w każdym wieku. 

Ungerer dyskretnie wyśmiewa świat tych
dorosłych, którzy – w swej pyszałkowatości 
– boją się wszystkiego (i wszystkich), 
co odmienne i nieznane. Jego zdolność 
do wychwytywania absurdu (...) i operowania
(...) subtelnym humorem czyni tę książkę
dziełem ponadczasowym, odpowiednim 
dla całego grona najmłodszych 
(ale i dorosłych) odbiorców.

„Outside In”

Pluszowy miś opowiada wzruszającą
historię swojego życia – pełnego 
zabawnych, ale i tragicznych zdarzeń. 
Otto należy do Dawida, żydowskiego
chłopca mieszkającego w niemieckim 
miasteczku. Podczas jednej ze szczęśliwych
zabaw idyllę brutalnie przerywają 
zmiany polityczne. 
Otto rozpoczyna podróż w nieznane,
przechodząc z rąk do rąk, zanim 
po wielu latach znów trafi w kochające 
ramiona.

Wspaniała, piękna książka... 
W sposób delikatny dotyka jednego 
z najmroczniejszych rozdziałów historii, 
(…) stanowiąc cenny wkład w wojenną
literaturę dla dzieci. (…) Otto ma ujmującą
naturę, jego historia ogrzewa dziecięce 
(a także dorosłe) serca.

„Outside In”


