Дитяча література
Клаус Баумгарт

Зіронька Лаури

Якось уночі Лаура бачить, як просто перед її будинком з неба
падає зіронька. Дівчинка підбирає її і приносить у свою кімнату.
Але вранці зіронька зникає…
Зворушлива історія на добраніч, яка допомагає дітям зрозуміти,
що іноді доводиться розлучатися з тим, кого або що дуже любиш.
978-966-10-5567-3; тверда; 210х275; 32 с.
Клаус Баумгарт

Зіронька Лаури та
нічні страховиська

Томі благає Лауру про допомогу: страховиська-чудовиська викрали його
Боронименепса! Як тепер хлопчикові
забрати в них свою улюблену іграшку?
Добре, що подруга Лаури зіронька чудово розуміється на снах, адже страховиська-чудовиська родом саме звідти.
Зіронька веде Лауру й Томі у світ сновидінь та допомагає відшукати двері,
за якими ховаються нічні монстри...
978-966-10-5569-7; тверда; 210х275;
32 с.
Клаус Баумгарт

Різдвяна зіронька Лаури

Завтра уже Різдво. Лаура та її молодший братик Томі не можуть
дочекатися свята. Цього року вони разом з мамою і татом збираються відзначати Різдво у тітки Марти.
Але не так сталося, як гадалося. Дорогою в них ламається автомобіль, і доводиться повертатися додому.
«І як ми тепер зустрінемо Різдво?» — запитує Томі.
Відповідь шукайте в цій чудово ілюстрованій книзі, яка
розповість вам дивовижну різдвяну історію.
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978-966-10-5568-0; тверда; 210х275; 32 с.
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Серія «Книжки-розглядалки»
Алі Мітґуч
тверда; 255х290; 48 с.

Довкола колеса

На сторінках цієї науково-популярної
дитячої книги її автор Алі Мітґуч розповідає нам історію колеса й водночас
історію розвитку транспортних засобів. 978-966-10-5570-3

Довкола корабля

Ця книга оповідає своєму читачеві
історію судноплавства. А починалося
усе з видовбаних або випалених стовбурів дерев, потім з’явилися вітрила,
пароплави, плавучі фабрики, портові
буксири... Тут багато усього: історія,
гумор та величезна кількість неймовірних дрібничок-деталей.
978-966-10-5795-0

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Урзель Шефлер, Макс Вальтер

Зайчик Франц. Велика книжка-розглядалка

Запрошуємо у яскравий і захоплюючий світ зайчика Франца!
Вирушивши в мандрівку сторінками цієї барвистої книжки,
маленькі та дорослі любителі віммельбухів зможуть знайти
відповіді на низку запитань: Кому продав вкрадену моркву
заєць Хап? Що потрапило в об’єктив фотоапарата дядечка
Отто? Які шедеври створив маляр Беретка? Куди зник какаду Анни? та ін.
978-966-10-5102-6; тверда; 235х315; 24 с.
Алі Мітґуч

Моя барвиста книжка-розглядалка.
Транспорт

Ви тримаєте у руках неймовірну книжку-розглядалку про найрізноманітніший транспорт, яку
намалював німецький художник Алі Мітґуч. Яскраві ілюстрації обов’язково захоплять і дітей, і
дорослих.
978-966-10-5101-9; тверда; 235х270; 24 с.

Л. Паулі

Як святкувати Різдво?

«Різдво ― це коли усі приносять мені подарунки», ― пояснює сова зайцеві, і той одразу ж ділиться почутим з іншими лісовими мешканцями. Друзі беруться майструвати дарунки для
сови. Коли ж усе нарешті готово, одна за одною
трапляються халепи…
978-966-10-6121-6; 235х315; тверда; 32 с.

К. Шерер

Міська миша та сільська миша

Упродовж століть байка про двох мишей вихваляла скромність села і критикувала надмірність
міста. Та ілюстраторка цієї книги — Катрін
Шерер — не лише протиставляє ці різні способи життя. «Важливо, щоби кожна дитина могла
насолоджуватися власним життям та поважала
стиль життя іншого. Це — взаємозв’язок ідентичності та толерантності».
978-966-10-6141-4; 235х315; тверда; 32 с.
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Дитяча література
Серія «Арт-енциклопедія для дітей»
Автор Діанна Гуттс Астон
Обкладинка тверда, формат 230х280, 40 с.
Оригінальний дизайн, доступні пізнавальні тексти та яскраві натуралістичні ілюстрації неодмінно
сподобаються кожній дитині.

Жук полохливий

Перед читачем у всій своїй красі постане неймовірне розмаїття жуків — від світлячків до гнойовиків. 978-966-10-5086-9

Метелик неквапливий

Перед читачем у всій своїй красі постане дивовижне розмаїття метеликів — від Крихітного синявця Аріана до велетенського птахокрила королеви Олександри. 978-966-10-5085-2

Гніздо галасливе
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Перед читачем у всій своїй красі постане неймовірне розмаїття гнізд — від малесенького гніздечка колібрі-бджілки до громіздких веж темното великонога. 978-966-10-5084-5
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Камінь живий

Перед читачем у всій своїй красі постане неймовірне розмаїття каменів — від яскраво-блакитної
ляпіс-лазурі до темного вулканічного обсидіану. 978-966-10-5105-7

Насіння сонливе

Перед читачем у всій своїй красі постане неймовірне розмаїття насінин — від крихітного насіння
секвої до величезного кокоса Сейшельської пальми. 978-966-10-5089-0

Яйце безмовне

Перед читачем у всій своїй красі постане неймовірне розмаїття яєць — від малесенького яєчка
каліпти до величезного страусиного. 978-966-10-5104-0

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Дітріх Ґренемаєр

Велика книга здоров’я для усієї сім’ї

У книзі відомого німецького професора Дітріха Ґренемаєра у формі бесіди
подано цікаву інформацію про будову і функціонування людського тіла,
про зміни, що відбуваються в нашому організмі протягом життя. Автор
вибрав доречний мовний стиль, правильний тон бесіди — коректний, відкритий, із м’яким гумором. На запитання малюків відповідає лікар. Його
пояснення є наочним прикладом для батьків, як треба говорити з дітьми
про складні питання фізіології людини, виховувати дбайливе ставлення
до власного здоров’я, культуру тіла та почуттів. Видання гарно ілюстроване, містить вікторини, поради та рецепти, за якими діти самотужки можуть приготувати напої, виконати нескладні фізичні вправи.
978-966-10-5846-9; тверда; 207х252; 144 с.

Серія «Пригоди Петсона і Фіндуса»
Ева-Лена Ларсон, Кеннерт Даніельсон

З Фіндусом цілий рік : казка
З Фіндусом цілий рік — місяць за місяцем! Ми вирощували квіти, робили експерименти з рослинами, пекли пироги,
придивлялися до дрібних комах і черв’яків, будували будинок і ще багато-багато
всього. Маленька Сара Тустра з роду мишустиків, що живе на Петсоновій кухні
під підлогою, назбирала безліч усіляких
цікавинок, які Ева-Лена Ларсон та Кеннерт Даніельсон розповіли нам. А Фіндус
допоміг Свенові Нордквісту намалювати,
розказати й показати усе так, щоб ти міг
провести з Фіндусом цілий рік!
978-966-10-5204-7; тверда; 205х290; 64 с.
Свен Нордквіст

Де це Петсон?

Фіндус намалював для Петсона малюнок.
Але де це Петсон? Фіндус питає у всіх, кого стрічає, та ані
кури, ані мишустики не можуть відповісти йому на це запитання. 978-966-10-5002-9; тверда; 185х185; 18 с.
Свен Нордквіст

Чи знаєш ти Петсона і Фіндуса?

Поміж полями та луками є невеличка садиба. Там живуть
дідуньо Петсон і кіт Фіндус.
Якось Фіндус вигадав одну гру. Він сховав речі, які Петсон
мав знайти. Для Петсона то було непросто, але йому допомогли Фіндус і кури.
978-966-10-5003-6; тверда; 185х185; 14 с.
Свен Нордквіст

Як дідусь шукав капелюха : казка
Ви не забули дідуня Петсона і кота Фіндуса? Ще б пак! Їх просто не можна забути! Але ця книжка не про них, а зовсім про
іншого дідуся. Того, що ніколи не знімав капелюха з голови.
Та одного ранку той капелюх... зник. Поки дідусь його шукав,
пережив і згадав немало цікавого. 978-966-10-5328-0; 32 с.
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Свен Нордквіст

Коли Петсон сумує : казка
978-966-10-2821-9; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і намет : казка
978-966-408-454-0; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і переполох на
городі
978-966-408-450-2; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і торт
на іменини : казка
978-966-408-453-3; тверда; 205х290; 24 с.

Полювання на Лиса : казка
978-966-408-452-6; тверда; 205х290; 24 с.

Різдво у Петсона : казка
978-966-10-2688-8; тверда; 205х290; 24 с.
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Різдвяний гном : казка
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978-966-10-3021-2; тверда; 190х250; 128 с.

Фіндус іде з дому : казка
978-966-10-4223-9; тверда; 205х290; 28 с.

Хвилина півнячого кукуріку : казка
978-966-10-2820-2; тверда; 205х290; 28 с.

Як Фіндус загубився : казка
978-966-408-451-9; тверда; 205х290; 24 с.
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Дитяча література
Серія «Пори року»
Автор Нурія Рока
Обкладинка м’яка, формат 225х225, 36 с.

Весна

Ласкаво пригріває сонце, розцвітають квіти, у небі метушиться птаство. Весна прийшла!
Перед вами — чергова книжка з пізнавальної серії «Пори року», де ви
знайдете відповіді на прості питання, що цікавлять дітей, дізнаєтеся
про весняні свята і розваги.
А дорослі знайдуть і для себе кілька слушних порад.
978-966-10-4410-3

Літо

Почалося літо. Тепер можна від ранку до
ночі кататись на велосипеді, ганяти м’яча, купатися в річці або в морі...
Шорти, футболка, сандалі, панамка — оце й усе, що потрібно для прогулянки.
В цій книжці ви знайдете відповіді на прості запитання, що цікавлять
дітей, опис захопливих дитячих розваг, а на останніх сторінках — поради для батьків.
978-966-10-4412-7

Осінь

Прийшла осінь. Які ж барви характерні для неї?
Перед вами — книжка для хлопчиків та дівчаток, яка прикрасить
на дозвіллі не одну дощову днину.
Тут ви отримаєте відповіді на прості запитання; дізнаєтеся, як
розважитися восени; а дорослі знайдуть і для себе кілька слушних
порад.
Юний друже, чи уявляв ти, скільки всього цікавого криється в
Осені?! 978-966-10-4413-4

Зима

Надворі холоднеча, з неба сиплеться сніг.
Перед вами — чергова книжка серії «Пори року». У ній ви знайдете
відповіді на прості запитання, що цікавлять дітей; дізнаєтесь про
зимові свята та розваги; прочитаєте поради для дорослих.
Юний друже, якими барвами ти зобразив би зиму?
Чим цікава ця пора року? 978-966-10-4411-0

Серія «Чому? Чого? Навіщо?»
Автор Штефан Ріхтер
Обкладинка м’яка, формат 230х270, 24 с.
Інтерактивна книжка для дітей віком від 4
до 7 років.
• Чудові розмальовки й цікаві завдання.
• Вкладка з наліпками та саморобками.
• Ігри з детальним описом правил і покрокові вказівки для самостійних експериментів.
• Стисло викладена пізнавальна інформація на кожному розвороті.

Чому? Чого? Нащо?
Інтерактивна книжка
Динозаври. 978-966-10-5962-6
У зоопарку. 978-966-10-5933-6
Пірати. 978-966-10-6085-1
Малята тварин. 978-966-10-5959-6
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Серія «Цікаво знати...»
Автор Нурія Рока
Обкладинка м’яка, формат 245х223, 36 с.

Родинне дерево

Родинне дерево — це схема родинних стосунків, що поєднують тебе
і твоїх предків, тобто родичів, які народилися раніше за тебе. Намалюй схему родинного дерева і приклей фотографії членів твоєї сім’ї
на його різних гілках. 978-966-10-3131-8

З чого все зроблено?

Цукерки роблять із цукру, а цукор
одержують із рослин. Твій светр
може бути виготовлений із овечої
вовни, багато мостів збудовано з
каменю. Речі, які ми використовуємо щодня, зроблені з різних матеріалів: дерева, паперу, металу,
скла, вовни тощо. І для кожної речі
потрібно взяти правильний матеріал: для однієї природний, для
іншої — штучний.
978-966-10-3132-5

Три «П»: повторне використання, помірність, переробка

Повторне використання, помірність, переробка — три важливі означення на літеру «П», які навчають, що ми можемо зробити, аби
зменшити забруднення довкілля. Коли ми помірно використовуємо
речі, то допомагаємо зберігати землю, на якій живемо, чистою, а
воду, яку п’ємо, — свіжою. Повторно використовувати — це також
чудова ідея. 978-966-10-3133-2

Чотири стихії

www.bohdan-books.com

На сторінках цієї книги хлопчики та дівчатка досліджують основні стихії: повітря, землю, воду і вогонь. Вони дізнаються, як і чому
кожна з них відіграє надзвичайно важливу роль і в природі, і в життєдіяльності людини. 978-966-10-3134-9
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П’ять органів чуття

Як це класно — бачити, чути...
пізнавати наш чудовий світ! На
сторінках цієї книги хлопчики та
дівчатка досліджують свої п’ять органів чуття: зір, слух, запах, дотик
і смак, граючись на природі, слухаючи музику, готуючи їжу на кухні
та займаючись багатьма іншими
захоплюючими справами.
978-966-10-3135-6

Як хто ходить

Перш ніж малюки зіпнуться на ніжки і навчаться ходити, вони
повзають чи «бігають» навкарачки. Діти, які не можуть ходити самостійно, використовують милиці або пересуваються в інвалідних
візках. Деякі дідусі та бабусі спираються на ціпки — це чимось схоже на ходьбу на трьох ногах.
Багато тварин ходить на чотирьох ногах, комахи — на шести, а павуки — на восьми. Деякі тварини та комахи літають — наприклад,
птахи, кажани, сонечка і метелики. 978-966-10-3136-3
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Дитяча література
Серія «Мої історії»
Франсін Аллен

Каю вдягає маскарадний костюм. Мої історії

Це Гелловін! Каю та його друзі вдягають маскарадні костюми й
ідуть випрошувати солодощі.
978-966-10-5335-8; 203х203; 24 с.
Роджер Гарві

Каю гуляє зі своїм песиком. Мої історії

Каю дуже хоче мати песика, але
в них уже є кіт Ґілберт.
978-966-10-5331-0; 203х203; 24 с.

Ніколь Надо

Каю катається на велосипеді. Мої історії

Після падіння з велосипеда Каю приклеюють спеціальний пластир, і тепер із хлопчиком усе гаразд.
978-966-10-5333-4; 203х203; 24 с.
Роджер Гарві

Каю летить у літаку.
Мої історії

Зібравшись на відпочинок, Каю
зі своєю сім’єю вперше летить у
літаку!
978-966-10-5334-1; 203х203; 24 с.
Франсін Аллен

Каю спостерігає за пташками. Мої історії

Каю з бабусею йдуть у парк, щоби поспостерігати за пташками.
Каю навіть знаходить нового пернатого друга.
978-966-10-5342-6; 203х203; 24 с.

Марін Джонсон

Каю. Схованка. Мої історії

Каю знаходить найкращу у світі
схованку — дупло в старому дереві, що на задньому дворі.
978-966-10-5341-9; 203х203; 24 с.
Жосалін Саншагрен

Каю. Комплект з 6 книжок. Мої історії

Коробка «Мої історії» містить шість книжечок про цікаві пригоди, що трапились із Каю. У цих оповіданнях досхочу несподіванок і відкриттів. 978-966-10-5564-2; 205х210; 144 с.
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Дитяча література
Серія «Мої історії на ніч»
Жосалін Саншагрен

Каю і Ґілберт

Каю хоче з кимось погратися, але всі зайняті справами. Згодом
хлопчик знаходить Ґілберта! Каю дізнається, що котам не завжди
подобаються ті ігри, в які бавляться маленькі хлопчики.
978-966-10-5368-6; м’яка;
203х203; 24 с.
Роджер Харві

Каю йде на роботу

Каю вперше йде з мамою на роботу.
Коли тато приходить забрати його,
хлопчик гордо розповідає, як йому
добре працювалося.
978-966-10-5371-6; м’яка; 203х203;
24 с.
Ніколь Надо

Каю ночує у друга

Завдяки заспокійливому телефонному дзвінку до матусі та допомозі свого плюшевого ведмедика Каю долає тугу за домом, аби переконатися, що ночівля у друга — це море веселощів.
978-966-10-5369-3; м’яка;
203х203; 24 с.
Мерилін Плею-Миріссі

Каю. Тато допомагає вдягнутися

У шухляді свого комода Каю не знаходить одягу, але тато приходить йому на
допомогу з дуже цікавим рішенням.

www.bohdan-books.com
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Марін Джонсон

Каю. Циркова вистава

Каю дуже засмучений, що цирк приїде у місто лише завтра. Татко
рятує невдалий день особливим сніданком.
978-966-10-5370-9; м’яка; 203х203; 24 с.
Марін Джонсон

Каю. Що за дивний шум?

Каю чує дивні звуки і не може заснути.
Аби хлопчик не боявся, мама і тато допомагають йому з’ясувати, що це могло
би бути.
978-966-10-5367-9; м’яка; 203х203; 24 с.
Жосалін Саншагрен

Каю. Комплект з 6 книжок. Мої історії на ніч

У цій коробці з історіями на ніч міститься шість оповідок, які залюбки
прослухає перед сном кожен малюк.
978-966-10-5556-7; 205х210; 144 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Серія «Рука в руці»
Крістін Лєро

Каю. Жодних підгузників

Головний герой цієї серії книг — хлопчик Каю — простягає руку допомоги своїм ровесникам та пропонує їм разом рости і розвиватися,
пізнавати світ і самих себе, вчитися будувати взаємини з найріднішими людьми.
978-966-10-5856-8; тверда; 197х153; 24 с.
978-966-10-3702-0; м’яка; 197х153; 24 с.
Жосалін Саншагрен

Каю. Комплект з 5 книжок. Найважливіше для малюків

Ця коробочка, яку зручно брати з собою, вміщує 5 книжечок із серії
«Рука в Руці».
Видання, створені у співпраці з дитячими психологами, висвітлюють
різні етапи росту й розвитку малюків, зосереджують увагу на типових
ситуаціях та пов’язаних з ними страхах і проблемах, з якими стикаються діти та їхні батьки.
978-966-10-5832-2; 165х210; 120 с.

Енн Парадіс

Каю. Маленький художник готується до Різдва

Перед Вами чудова розмальовка, завдяки якій серце Вашого малюка наповниться святковою радістю. Адже робити подарунки
— це завжди весело! Переконайтесь у цьому разом із маленьким
художником. На кожному відривному аркуші, прикрашеному
святковою рамочкою, розміщено малюнок, який Ваша дитина
зможе перетворити на оригінальний подарунок.
978-966-10-5290-0; м’яка; 210х275; 128 с.

Крістін Лєро
197х153

Каю. Моє велике ліжко
978-966-10-5855-1; тверда; 24 с.
978-966-10-3701-3; м’яка; 24 с.

Каю. Я тебе люблю

978-966-10-3650-4; тверда; 32 с.
978-966-10-3797-6; м’яка; 24 с.

Каю. Як татко

978-966-10-5854-4; тверда; 24 с.
978-966-10-3700-6; м’яка; 24 с.

Каю. Соска для Розі

978-966-10-3704-4; м’яка; 24 с.
Крістін Лєро, Жизель Лигари
197х153

Каю. На добраніч!
978-966-10-3649-8; тверда; 32 с
978-966-10-3122-6; м’яка; 24 с.
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Дитяча література
Жосалін Саншагрен
197х153

Каю. Молодша сестричка

978-966-10-3647-4; тверда; 32 с
978-966-10-3121-9; м’яка; 24 с.

Каю. Пора на горщик

978-966-10-3703-7; тверда; 32 с.
978-966-10-2328-3; м’яка; 24 с.
Ніколь Надо
197х153

Каю. Неспокійний сон

978-966-10-3707-5; м’яка; 24 с.

Каю. Няня

978-966-10-3706-8; тверда; 24 с.
978-966-10-5332-7; м’яка; 24 с.

Каю. Я не голодний

978-966-10-3699-3; тверда; 32 с.

Каю. Я не хочу слухатися

978-966-10-3705-1; м’яка; 24 с.

Енн Парадіс

Каю. Маленький художник

Ви тримаєте в руках оригінальну розмальовку, кожна сторінка
якої — це своєрідна ілюстрація мікросвіту вже знайомого вам
хлопчика Каю. Подаруйте своїй дитині радість від творчості та
допоможіть їй розкрити талант художника. Після розмальовування відривні аркуші можна підписати, вказавши ім’я малюка і
дату, а ще — прикрасити яскравою наліпкою. Малюнки у барвистих рамках стануть чудовими подарунками для рідних.
ISBN: 978-966-10-5343-3; м’яка; 210х275; 64 с.

www.bohdan-books.com

Каю. Веселий художник
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ISBN: 978-966-10-6128-5; м’яка; 210х275; 64 с.

Жосалін Саншагрен

Каю. Комплект з 4 книжок
+ ростомір. Веселі сімейні історії

Ця коробочка, яку зручно брати з собою,
вміщує 4 книжечки і ростомір із серії «Веселі сімейні історії».
Видання, створені у співпраці з дитячими
психологами, висвітлюють різні етапи росту й розвитку дітей.
978-966-10-6123-0; 165х210; 40 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Серія «Пізнаю себе»
Автор Говард Гайді
Обкладинка м’яка, формат 225х225, 36 с.

Коли я сміливий

Уявіть, що ви вилупилися зі шкаралупи в м’якому теплому піску.
І припустіть, як це лячно — раптом побачити, шо ти самотній та в небезпеці. Черепашка знає — це підказує їй серце та інстинкти — що мусить
пробиратися до моря і бути сміливою. Черепашка мусить бути мужньою
та відважною — усе це вона повинна зробити самотужки.
978-966-10-4409-7

Коли я щасливий

Ліси вирубують, і кількість панд у дикій природі зменшується. Приєднайтеся до маленької Панди, яку мама вчить виживати, водночас показуючи всю красу і дива бамбукового
лісу. Чудеса Китаю, гарні краєвиди і відчуття роблять маленьку тваринку щасливішою,
ніж вона коли-небудь була.
978-966-10-4408-0

Що мене засмучує

Полярні ведмеді проводять багато часу на паковій кризі.
Але оскільки льодовикові шапки поступово тануть, їм усе важче долати
величезні простори океану. Чи зуміють полярні ведмеді та їхні дитинчата вчасно дістатися території, де зможуть прогодуватися?
978-966-10-4407-3

Що мене лякає

Приєднайтеся до Леопардика, який зрозуміє, що боятись — не означає
бути слабким, це означає бути безпечним.
Він дізнається, що його сім’я не завжди така сильна, смілива і безстрашна, як раніше вважав.
978-966-10-4406-6

Серія «Пізнаю світ»
Автор Алехандро Алгара
Обкладинка м’яка, формат 245х223, 36 с.

Пізнаю світ. Бджоли

Чи цікаво тобі, як і де живуть бджоли? Привітна, мила бджілка покаже тобі, що твориться у вулику, як вона і її сестрички збирають
пилок і нектар і як виготовляють віск і мед. Прочитавши цю книжку, ти взнаєш, як розвиваються, ростуть і працюють робочі бджоли,
що роблять трутні і королева-бджола. А ще тут подано цікаві факти
про цих дуже корисних комах, показано їх значення і в житті людей, і в довкіллі.
978-966-10-3129-5

Пізнаю світ. Метелики

Зупинись, глянь, як граціозно
літає метелик. Зараз у супроводі
одного з них ти мандруватимеш
сторінками цієї книги і взнаєш усі секрети життя цих чудових комах. Побачиш, як вони живуть, як харчуються і розмножуються.
Здивуєшся, дізнавшись про їхнє неймовірне перетворення з гусениці в метелика. Більше того, у книзі є цікаві факти про метеликів, про їхню роль в навколишньому середовищі.
978-966-10-3128-8
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Дитяча література
Пізнаю світ. Мурахи

Обережно, не наступи на цю крихітну мурашку! Вона поведе тебе в
дивовижний світ мурах, покаже, як вони живуть і будують мурашники. Познайомить зі своєю величезною сім’єю: мурахою-королевою, літаючими мурахами, мурахами-солдатами… Ти будеш зачарований правдивими історіями про працьовитість, самовідданість
і взаємодопомогу мурашок. А чи знаєш ти, що вони вирощують
рослини, розводять «дійних корівок» і можуть воювати з іншими
мурахами? У книзі також є цікаві факти про цих милих комашок і
показано їх значення в екосистемі.
978-966-10-3130-1

Пізнаю світ. Павуки

Чи не хотів би ти познайомитись із неймовірним світом павуків? А
милий павучок люб’язно супроводжуватиме тебе сторінками цієї
захоплюючої книги. Розкаже, як живуть його родичі, як вони плетуть павутинки, як полюють, щоб здобути їжу. Ти взнаєш секрети
маскування і деякі стратегії полювання різних видів павуків. Книга вміщує безліч цікавинок про цих незвичайних тваринок і про те,
яку роль вони відіграють в екосистемі.
978-966-10-3127-1

Книжка-картонка
Марія Пономаренко

Абетка. Розкладанка
966-408-092-6; тверда; 100х140; 14 с.

Кольорові речі

Видання покликане допомогти малюкам
побачити світ у всіх його барвах. Яскраво
оформлена творчою майстернею «Аґрафка»
книга дає дітям знання про забарвлення тварин і речей.

www.bohdan-books.com

978-966-10-3260-5; тверда; 185х185; 24 с.
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Лічилка

Творча майстерня «Аґрафка» пропонує маленьким читачам книгу, що учить у грі засвоювати цифри та рахувати від 1 до 10.
978-966-10-3188-2; тверда; 185х210; 24 с.

Іван Франко

Ріпка. Казка. 978-966-408-425-0; м’яка; 166х154; 12 с.
Колобок. Казка. 978-966-10-0147-2; м’яка; 166х154; 12 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Серія «Пори року Зої»
Яскраві пластилінові ілюстрації Барбари Рід показують усі знайомі місця в чудових об’ємних деталях.
Барбара Рід
тверда; 130х165; 10 с.

Весняний день Зої

Проведи свій весняний дощовий день разом із Зоєю.
Вона з мамою піде гуляти в парк, пограється в калюжах
і знову повернеться додому. 978-966-10-3726-6

Літній день Зої

Проведи свій літній сонячний день разом із Зоєю. Вона
з мамою піде гуляти в парк, на пікнік і знову повернеться додому. 978-966-10-3351-1
Барбара Рід
тверда; 130х165; 10 с.

Зимовий день Зої

Проведи свій зимовий сніговий день разом із Зоєю. Вона
з татом піде гуляти в парк, кататиметься на санчатах і
знову повернеться додому. 978-966-10-3728-0

Осінній день Зої

Проведи свій осінній вітряний день разом із Зоєю. Вона
з татом піде гуляти в парк, високо гойдатиметься на
гойдалці і знову повернеться додому. 978-966-10-3727-3

Серія «Аґусики вчаться говорити»
Серія розвивально-ігрових видань «Аґусики вчаться говорити» призначена для дітей, які тільки починають пізнавати світ і вимовляти перші слова. Вона складається із шести книжок: «Звірі в лісі»,
«У лісі біля річки», «У дворі», «Що я чую», «Що я вмію», «Я вдома». Розглядаючи кумедні малюнки й
промовляючи римовані тексти разом із малюком, дбайливі батьки зможуть невимушено, у формі гри
ознайомити його з явищами та предметами навколишнього світу, розвинути дрібну моторику, слухове сприймання, зорову увагу. Повторювання звуконаслідувальних слів стимулюватиме дитину до
усвідомленого говоріння, сприятиме розвитку активного мовлення.
Рекомендовано для малят від 1-го року.

Валентина Рожнів
тверда; 120х130; 20 с.

Звірі в лісі. 978-966-10-4708-1
У дворі. 978-966-10-5117-0
У лісі біля річки. 978-966-10-5014-2
Що я вмію. 978-966-10-4968-9
Що я чую. 978-966-10-4969-6
Я вдома. 978-966-10-4970-2
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Дитяча література
Серія «Картинки для дитинки»

«Картинки для дитинки» — серія яскравих пластилінових ілюстрацій. Вони показують усі
речі, які оточують нас щодня, в чудових об’ємних деталях. Книги мають яскраві пластилінові
ілюстрації, котрі одразу захоплюють малечу та
допоможуть дитині краще пізнати навколишній світ.
Віра Паронова

Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Дивні звірі: Загадки. 978-966-408-326-0
Дикі тварини. 978-966-408-192-1

Емілія Бомон, Наталя Беліно

Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

www.bohdan-books.com

Дуже милі кошенята. 978-966-10-4584-1
Кольори. 978-966-408-194-5
Кумедні цуценята. 978-966-10-4585-8
Маленькі тваринки. 978-966-10-2613-0
Малята тварин. 978-966-408-193-8
Мандрівка у гори. 978-966-10-4586-5
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Емілія Бомон, Наталя Беліно

Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Маскарадні костюми. 978-966-10-4582-7
Моє тіло. 978-966-10-2348-1
Море. 978-966-10-4583-4
Овочі. 978-966-408-195-2
Транспорт. 978-966-10-2350-4
У що й коли ти одягаєшся. 978-966-10-2346-7

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література

Емілія Бомон, Наталя Беліно

Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Ферма. 978-966-10-2349-8
Хто як рухається. 978-966-10-4587-2
Явища природи. 978-966-10-2351-1
Ягоди та фрукти. 978-966-408-196-9
Леся Мовчун

Картинки для дитинки. Про цікавих тварин загадки малим.
978-966-10-0184-7; тверда; 120х130; 20 с.
Анатолій Григорук

Картинки для дитинки. Тут одна звірина. Вірші.
978-966-10-0793-1; тверда; 120х130; 20 с.

Серія «Для хлоп’яток»
Емілія Бомон,
Наталя Беліно

Картинки для дитинки
тверда; 147х155; 16 с.

Екскаватор Артема.
978-966-10-2686-4

Пожежна машина Леона.
978-966-10-2685-7

Трактор Петра.
978-966-10-2687-1

Серія «Для дівчаток»
Емілія Бомон,
Наталя Беліно

Картинки для дитинки
тверда; 147х155; 16 с.

Жанна грається у перукарку. 978-966-10-2683-3
Ліза грається у вчительку.
978-966-10-2680-2

Ліля грається лялькою.
978-966-10-2682-6

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Дитяча література
Серія «Хто це?»

Емілія Бомон, Наталя Беліно
тверда; 120х130; 14 с.

Качки. 978-966-10-5136-1
Корови. 978-966-10-5141-5
Котики. 978-966-10-5137-8
Кролики. 978-966-10-5139-2
Кури. 978-966-10-5140-8
Собаки. 978-966-10-5138-5

Серія «Життя малюків»
Емілія Бомон,
Наталя Беліно
тверда; 120х130

Малюк їсть.

978-966-10-5134-7

Малюк спить.

978-966-10-5133-0

www.bohdan-books.com

Малюк у дитячому
садочку.
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978-966-10-5135-4

Готуються до друку

Новий рік
Різдво

Малюк йде на горщик

День малюка

Музичні інструменти

У лісі

Малюк вмивається
Іграшки

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Серія «Цікаве читання з малюнками»
Використаний у текстах даної серії принцип «слово — малюнок» захоплює малюків і перетворює
працю на гру. В такій грі літери жвавіше складаються в склади, а склади — у слова.

м’яка; 170х240; 16 с.
Оксана Кротюк

Гойдарики. 978-966-10-5232-0
Стежинка. 978-966-10-5231-3
Анатолій Григорук

Хто міняє, той нічого не
має. 978-966-10-5164-4

Серія «Читаємо по складах»
Серія книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне
формування в дітей навички смислового читання через
пробудження інтересу. Запропонований текст допоможе
розвивати фонематичне сприйняття, покращити артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно, вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізнавальні
інтереси.
Формат серії 170х240; обкладинка м’яка; 32 с.

Костянтин Ушинський

Гусак і журавель : оповідання
978-966-10-5034-0
Світлана Прудник

Дві миші у кота на спині : казка
978-966-10-5035-7

Марія Пономаренко Джміль і павучок : казка. 978-966-10-5031-9
Ірина Дем’янова Ната і добрий ранок : оповідання. 978-966-10-5028-9
Віктор Васильчук Подружилися : оповідання. 978-966-10-5033-3
Віра Паронова Старий пень : оповідання. 978-966-10-5029-6
Леся Українка Три метелики : оповідання. 978-966-10-5032-6
Світлана Прудник Як їжаки у вирій літали : казка. 978-966-10-5030-2

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Дитяча література
Серія «Читання — це справді цікаво»
Серію книг «Читання — це справді цікаво!» розроблено для поетапного формування в дітей навичок
вдумливого читання (завдяки виникненню зацікавленості змістом прочитаного), заохочення прагнення читати самостійно, вдосконалення читацьких умінь, розвитку пізнавальних інтересів. До цієї серії
увійшли твори з однією сюжетною лінією та невеликим колом дійових осіб. Книжки відповідають різним
рівням складності.
Формат серії 150х230; обкладинка м’яка; 32 с.

1 — Починаю читати

Костянтин Ушинський

Гусак і журавель : оповідання
978-966-10-3617-7
Віктор Васильчук

Подружилися
978-966-10-3618-4

www.bohdan-books.com

2 — Читаю з допомогою

20

Світлана Прудник

Дві миші у кота на спині : казка.
978-966-10-3724-2
Віра Паронова

Старий пень : оповідання. 978-966-10-3598-9
Леся Українка

Три метелики. 978-966-10-3614-6
Дмитро Чередниченко

Білочка та їжак : казка. 978-966-10-5488-1
Анатолій Григорук

Казочка про мурашиний гриб : вірш
978-966-10-5353-2; 24 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
3 — Читаю самостійно
Марія Пономаренко

Джміль і павучок
978-966-10-3723-5

Хмарковий зоопарк : казка
978-966-10-5391-4

Як Лелека зірочку знайшов :
казка
978-966-10-5476-8
Ірина Дем’янова

Ната і добрий ранок : оповідання
978-966-10-3718-1
Світлана Прудник

Як їжаки у вирій літали : казка
978-966-10-3615-3
Григорій Фалькович

Про жабку Гапку : вірші
978-966-10-5354-9
Віктор Васильчук

Чому Нічка посварилася
з Ранком : казка
978-966-10-5509-3

4 — Читаю залюбки
Леся Українка

Біда навчить : казка
978-966-10-3616-0
Оксана Лущевська

Єдиноріг : оповідання
978-966-10-4130-0
Богдан Мельничук

Задерикуватий півень :
казка
978-966-10-4751-7; 48 с.
Марія Пономаренко

Торбина з Морокою :
казка
978-966-10-4045-7
Іван Франко

Фарбований лис : казка
978-966-10-5501-7

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Дитяча література
Серія «Пригоди Ніколаса»
Автор Жіль Тібо
Формат 206х244; обкладинка м’яка, 32 с.

Де мій хокейний светр? : оповідання

Ніколас має велику проблему — знайти хокейну форму перед
першим тренуванням у цьому сезоні! Де він тільки її не шукав:
у спальні, в гаражі, у підвалі, навіть під ґанком!
І всі докоряють хлопцеві: «Ніколасе, хто має знати, де лежать
твої речі?». Та врешті-решт одну річ за другою, він знаходить:
наплічники, ковзани, шолом... Та от чи встигне хлопець знайти
ВСІ обладунки? 978-966-10-3207-0

Найкращий воротар усіх часів : оповідання

Ніколас лежав у ліжку і спокійно читав книжку, коли в кімнату
тихо зайшов тато.
— Ану вгадай, синку, що сталося? У вашій команді захворів
воротар. Як ти дивишся на те, щоб зіграти завтра на воротах?
— Клас! — не замислюючись, вигукнув Ніколас. — Без проблем!
Проте він ніколи не відбив іще жодної шайби... О, це мала бути
гра, яка запам’ятається на все життя! 978-966-10-3204-9

Кохання Ніколаса : оповідання

Ніколас виручає зі складних ситуацій багатьох
дівчаток і отримує в нагороду за це поцілунки.
Йому приємно, солодко і... все. Аж раптом він
зустрічає Хлою! 978-966-10-3209-4

Подарунки Ніколаса : оповідання

Ніколас запрошений на день народження своєї
подруги Лоуренс! Але його скарбничка майже
порожня. Він заповзятливо брався за виготовлення то одного, то іншого подарунка. Невдача
за невдачею, Ніколас у відчаї... Аж раптом у
нього з’являється чудова ідея!

www.bohdan-books.com

978-966-10-3208-7
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Поквапся, Ніколасе! : оповідання

Ніколас, відучившись у школі, мусить встигнути багато куди ще.
Скрипка, карате, стрільба з лука, драматична студія, синхронне плавання... і в будні дні, і навіть у вихідні. Ніколас має покласти край
оцьому божевіллю. Але як? 978-966-10-3205-6

Так багато книжок! : оповідання

Ніколас лише наміриться почистити зуби чи покататись на велосипеді, а хтось одразу дає йому книжку про те, як це потрібно робити. І він починає діяти згідно правил... Та що,
коли ти вже прочитав цілу купу повчальних
книжок? Авжеж, шукати щось нове!
978-966-10-3206-3

Фанат футболу : оповідання

Ніколас тренується перед своїм першим футбольним турніром. Він копає м’яч по всьому
будинку — в кімнаті, на кухні, у вітальні…
І це зводить усіх з розуму! Чи зможе любов
Ніколаса до футболу врешті-решт перемогти?
978-966-10-3210-0

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Готуються до друку

Юйя-Томас Вісландер
Свен Нордквіст
тверда; 220х290; 32с.

Як Мама Му будувала хату. 978-966-10-6135-3
Як Мама Му поранилася. 978-966-10-6136-0
Швидше, швидше, Мамо Му! 978-966-10-6137-7

Художня дитяча література
Юліан Пресс
тверда; 170х240; 128 с.

Знайди злочинця. Місце злочину:
монастир «Воронів камінь» :
збірка детективних історій

Щоранку дорогою до школи Філіп, Фло та Кароліна завертають у невеличку цукерню в Глухому
закутку № 23. Там вони купують у Лео (так звати
власника) ласощі, якими смакують на перервах
між уроками. Комісар карної поліції Ларс так
само щоранку заходить у згадану цукерню. Проте
їх поєднує не лише любов до солодощів, а й пристрасть до розслідування найзаплутаніших злочинів. У детективної команди «Локриця», як вони
себе назвали, є навіть власний офіс, де вони зустрічаються, — голуб’ятня під дахом цукерні Лео.
978-966-10-5575-8

Знайди Злочинця. Операція «Золотий
скіпетр» : збірка детективних історій

Юліан Пресс
тверда; 170х240; 128 с.

Знайди злочинця. Прокляття чорного
стрільця : збірка детективних історій

978-966-10-5576-5

Філіпа, Фло, Каро, Лео та комісара Ларса поєднує
пристрасть до розслідування злочинів. На сторінках
цієї книжки юні детективи, а разом із ними й читачі,
знайдуть заповіт покійної пані Рубінштайн, розшукають викрадачів собак, спробують запобігти отруєнню
навколишнього середовища шкідливими відходами та
упіймати чорного стрільця. Запам’ятовуйте та зіставляйте факти, шукайте докази на картинках-загадках,
перш ніж продовжити гонитву за злочинцем на наступній сторінці! 978-966-10-5592-5

Знайди злочинця. Операція «Жовтий
дракон» : збірка детективних історій
978-966-10-5610-6

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Дитяча література
Олесь Ільченко

Загадкові світи старої обсерваторії

Ви, мабуть, уже встигли скучити за загадками старої обсерваторії
— таємничої споруди, звідки відкриваються шляхи до інших
вимірів? Влад та Оленка знову вирушають у мандри паралельними світами, де на них чекають безліч неймовірних пригод. Як виявляється, жителі інших світів не завжди приязні, а інколи навіть
небезпечні! Проте діти, не без допомоги свого друга — професора
Філа, знаходять вихід із найскладніших ситуацій.
978-966-10-5823-0; тверда; 185х210; 96 с.

Олесь Ільченко

Козак, король, крук

Уявляєте, є такий народ, для якого вівсяна каша — найулюбленіша
страва! І якщо хтось її не з’їсть, вона образиться і блукатиме по
всьому дому. А дракони бувають добрими і живуть у мирі та злагоді
з людьми. Але ж і це ще не все! Існує країна, відома своїми ковбасками та апфельвайном.
978-966-10-5824-7; тверда; 185х210; 88 с.

Галина Кирпа

Абетка рідного дому. Оповідь малої Антосі

www.bohdan-books.com

У книжці йдеться про все, що оточує дитину змалку. Це — своєрідна
абетка рідного дому, з якого починається великий світ кожної дитини. 978-966-10-4612-1; м’яка; 225х225; 32 с.

24

Тамара Крюкова
м’яка; 205х290; 48 с.

Паровозик Чах

Паровозик Чах, кіт Яшко, упертий віслючок та
інші допоможуть Вашій дитині зрозуміти, що
таке добре і що таке погано. 978-966-10-1972-9

Автомобільчик Біп

Допитливий автомобільчик Біп, дружні жабенята, кумедні мишенята та ділові поросята завжди
готові прийти на допомогу одне одному.
978-966-10-0882-2

Сміливий кораблик

Разом з іграшковим корабликом дитина вирушить у захоплюючу мандрівку, познайомиться із
мешканцями морських глибин, а найголовніше
— зрозуміє, що в кожного у житті має бути мрія.
978-966-10-0883-9

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Льюїс Керрол

Пригоди Аліси в Дивокраї, що їх автор переповів
для малят

Вперше на теренах України —
адаптований для наймолодших
читачів переклад славнозвісної
дівчинки Аліси у Дивокраї. Чудесні ілюстрації Яни Гавриш та
неперевершений переклад Валентина Корнієнка не залишать
байдужим жодного читача.
978-966-10-0919-5; тверда;
205х260; 88 с.

Льюїс Керрол
Льюїс Керрол не без усмішки писав, що «Алісині пригоди
у Дивокраї», як, додамо від себе, й «Аліса у Задзеркаллі»,
розраховані на дітей віком від п’яти років до п’ятнадцяти,
від п’ятнадцяти — до двадцяти п’яти, від двадцяти п’яти
— до тридцяти п’яти і т. д. ...

Аліса у Задзеркаллі. Повість
978-966-10-1449-6; м’яка; 130х180; 224 с.
966-408-085-3; тверда; 130х180; 224 с.

Алісині пригоди у Дивокраї. Повість
978-966-10-1451-9; м’яка; 130х180; 208 с.
966-692-731-4; тверда; 130х180; 208 с.

Джаклін Вілсон

Анкета Трейсі Бікер і моя —
Анкета для друзів
978-966-10-2989-6; м’яка; 130х200; 192 с.

Віра Паронова

Брати-місяці

З цієї книжки ти довідаєшся про чотири пори
року і зможеш вивчити вірші та загадки про
місяці. Їх — дванадцять, і вони приходять
один за одним, кожен у свій час. Усі місяці
приносять людям щедрі дари.
978-966-10-0429-9; м’яка; 170х240; 32 с.
Пер Петтерсон

Верхи на крадених конях

Літо 1948-го року п’ятнадцятирічний Трунн проводить із батьком далеко
в горах біля річки майже на межі зі Швецією. Тоді він уперше дізнався, що
таке смерть, зрада й закоханість. Усе те змінює його життя. І от на схилку
віку, втікаючи в самотність, несподівано для самого себе Трунн зустрічає
Ларса, ще одного персонажа з того літа. Його охоплюють спомини й ностальгія за тим життям, і він заново переживає давні події та емоції.
978-966-10-1687-2; тверда; 130х200; 192 с.
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Дитяча література
Станіслав Бондаренко

Вереснята : вірші

978-966-10-0437-4; м’яка;
166х154; 36 с.

Євген Концевич

Голубині пастелі : оповідання

Голуби — настільки дивна стихія, що крізь
призму спілкування з ними навіть проблема спадковості поколінь постає в незвичному ракурсі, коли справа переходить не від
батька до сина, а навпаки.
978-966-408-505-9; м’яка; 130х180; 80 с.
Шел Сільверстейн

Де закінчується тротуар

Перед вами найвідоміша книга віршів та малюнків культового американського дитячого поета й ілюстратора ХХ ст. Шела Сільверстейна.
Гострий гумор, несподівані дотепи, глузливе висміювання штампів та
умовностей — усе це риси Сільверстейнового слова і розчерку пера, які
оживають на сторінках його книг.
978-966-10-1851-7; тверда; 170х215; 192 с.

Едіт Несбіт

www.bohdan-books.com

Драконарій
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Дракон з’їдає футбольну команду, і це призводить до занепаду вітчизняного футболу, нечесного міського голову мешканці поза очі
називають «мером», країну заполонили дракони, а преса мовчить…
Казки не мають спільної сюжетної лінії та ще й усі відбуваються у
різних краях.
Деякі — у вигаданій країні Ротундії, де усі тварини мають неправильні розміри, а деякі — у Лондонському передмісті, щоправда, за
годину пішки від Північного полюса. Наскрізна ідея у них одна —
дракони різних форм і розмірів.
978-966-10-5349-5; тверда; 185х210; 176 с.

Оксана Радушинська

Зелен-день, або Чарівні русалчині коралі :
пригодницько-казковий роман для дітей сер. шк. віку

Близнюки Соломійка та Нестор однозначно не належать до когорти
чемних дітей, що вони не втнуть — усе не так! А може, все саме ТАК?
Так, як має бути у тих, котрі шукають заховані панські скарби, знаються з Домовиками, Водяником, середземноморськими піратами,
лютим чаклуном Крачуном та озброєними «братками»? А ще від них
залежить доля русалки Олесі й існування села Русалівка!..
978-966-10-2621-5; м’яка; 185х210; 180 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Олександр Гаврош

Іван Сила на острові Щастя

«Іван Сила на острові Щастя» — повість про
нові пригоди відомого силача та його друзів.
Цього разу вони потрапляють на невідомий
острів серед океану, де мешкають дивні тубільці.
978-966-10-5226-9; тверда; 130х200; 312 с.

Оксана Лущевська

Єдиноріг : оповідання

Це книжка-картинка про іграшкового
Єдинорога, якого загубив хлопчик Макс.
978-966-10-4521-6; м’яка; 150х230; 32 с.

Богдан Лепкий

Казка мойого життя : повість
978-966-10-3816-4; тверда; 145х215; 416 с.
Анатолій Григорук

Казочка про мурашиний гриб
978-966-10-0488-6; м’яка; 166х154; 24 с.

Марія Чумарна

Кумедна читанка.
Від А до Я

978-966-10-0324-7; тверда;
190х220; 44 с.

Так чи не так? Байки

978-966-10-0337-7; тверда; 190х220;
64 с.

Хліб і золото.
Українські народні притчі

978-966-10-0461-9; тверда;
185х210; 108 с.

Анатолій Григорук

Медуза Горгона. Давньогрецькі міфи

Ці казкові оповідки про богів та славнозвісних героїв-титанів називаються міфами. Тисячі літ тому їх створили стародавні греки.
Вони славили в них мудрість і фізичну силу, честь і вірну дружбу,
любов і відвагу...
978-966-10-0497-8; тверда; 185х210; 84 с.
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Дитяча література
Євген Білоусов

Лесина пісня. Повість-казка
про дитинство та юність Лесі Українки

Нова книга відомого українського письменника
Євгена Білоусова розкриває для молодших школярiв образ видатної української пистменницi Лесi
Українки, доступно i цiкаво розповiдає про дитячi
i юнацькi роки.
978-966-10-0252-3; тверда; 170х240; 112 с.

Тарасове перо. Повість-казка
про дитинство та юність Т.Г. Шевченка

Книга відомого українського письменника Євгена
Білоусова — це перша вдала спроба намалювати
образ Тараса Шевченка для молодших школярів,
доступно й цікаво розповісти про його дитячі та
юнацькі роки.
978-966-408-529-5; тверда; 170х240; 112 с.

Оксана Лущевська

Мені не потрапити до «Книги рекордів Гіннеса» :
оповідання: для середн. шк. віку

У цій збірці оповідань кожен знайде для себе щось близьке та життєве: стосунки з батьками і друзями, перше кохання, шкільне життя і родинний побут, співчуття і ворожість...

www.bohdan-books.com

978-966-10-3987-1; м’яка; 130х200; 112 с.
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Анатолій Качан

Листи з осіннього саду. Лірика, ігрова поезія. 978-966-01-0571-3; тверда; 205х290; 64 с.
Галина Кирпа

Місяць у колисці. Вірші, проза, переклади. 978-966-10-1024-5; тверда; 170х240; 272 с.
Оксана Іваненко

Мої казки і мої дорогі вчителі. Спогади, казки. 978-966-01-0574-4; тверда; 130х200; 400
с.
Джеральд Даррелл

Моя сім’я та інші звірі. Повість. 978-966-10-1243-0; тверда; 190х220; 240 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Перепеличка мала-невеличка.
Українські народні скоромовки
966-7924-90-4; м’яка; 205х260; 16 с.
Василь Ганущак

Скоромовки, теревеньки та інші
витребеньки для розвитку дитячої
уяви і мовлення

966-408-047-0; м’яка; 145х200; 16 с.
Ірина Бойко

Стоїть півень на току.
Українські народні загадки

Збірник українських народних загадок, що
розвивають кмітливість, спостережливість,
образне і логічне мислення.
978-966-01-0573-7; тверда; 205х290; 80 с.
Леся Попович

Славні лицарі України.
Історичні оповідання
978-966-10-1118-1; м’яка; 215х180; 80 с.

Мирослава Маслова

Пригоди Туп-Тупів. Казка

978-966-10-0042-0; м’яка; 185х210; 48 с.
Ганна Гаґеруп, Клаус Гаґеруп

У страху великі очі. Повість

978-966-10-0562-3; тверда; 190х220; 144 с.

Барбара Робінсон

Найкраща (найгірша) у світі Різдвяна вистава: повість

Звичайна і традиційна різдвяна вистава в маленькому американському
містечку раптово, завдяки втручанню зграї юних шибайголов Гердманів, стає не такою звичайною і аж ніяк не традиційною. Що вигадають
діти, які не знають історії Різдва, і чим це обернеться для мешканців
містечка — читайте у дотепній, кумедній і надзвичайно Різдвяній повісті. 978-966-10-3763-1; тверда; 185х210; 80 с.

Джеральдін Мак-Коркран

Пітер Пен і Багряний Пірат
978-966-408-364-2; тверда; 145х215; 256 с.
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Дитяча література

Галина Малик

Незвичайна книжка
978-966-10-1861-6;
тверда; 220х290; 96 с.
Ніна Воскресенська

Першокласні історії.
Оповідання
978-966-10-0105-2;
тверда; 190х220; 96 с.

Чумарна М.І.

Пригоди Лумпумчика.
Пригодницько-фантастична повість:
у 4-х кн.

тверда; 185х210; 96 с.

Прибулець із Сатурна: Кн. 1

«Прибулець із Сатурна» — перша частина повісті. У ній читачі познайомляться
з Лумпумчиком — маленьким мудрим посланцем Семи Священних Планет Всесвіту, який прилетів на Землю.
978-966-10-3535-4

Посланець Всесвіту: Кн. 2

www.bohdan-books.com

«Посланець Всесвіту» — друга частина
повісті. У ній ви разом із Васильком Ігнатенком здійсните дивовижну подорож у
прадавні часи, коли тільки зароджувалося
життя на Землі.
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978-966-10-3536-1

Планета Рожевого Світанку: Кн. 3

«Планета Рожевого Світанку» — третя частина повісті. У ній ви разом з Юрчиком
визволите з полону незвичайну дівчинку
Уту, побуваєте на дивовижній Планеті Дитинства та познайомитесь із Васильковим
молодшим братиком, який іще не народився…
978-966-10-3339-8

Меч Ягіла: Кн. 4

Читаючи, ви матимете нагоду побувати в
далекому минулому нашого краю, зустрітися з легендарним героєм Троянської
війни Ахіллом, який називає себе іменемдавньоукраїнського бога сонця — Ягілом.
Карколомні пригоди чекають Василька та
Юрчика в Криму... А які — прочитаєте в цій
захопливій книзі.
978-966-10-3537-8

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Грімм В., Грімм Я.
Казки для дітей та всієї родини з ілюстраціями Артура Рекхема. Це видання казок і легенд славнозвісних братів Ґрімм проілюстроване самим
Артуром Рекхемом. Усього в книзі більше 100 кольорових та чорно-білих
ілюстрацій. Артур Рекхем — видатний англійський художник, який проілюстрував практично всю класичну дитячу літературу, яка виходила
в світ англійською мовою: «Казки братів Ґрімм», «Аліса в Країні чудес»,
«Пітер Пен», а також «Сон в літню ніч» В. Шекспіра та «Пісню про Нібелунгів».
978-966-10-4546-9; тверда; 190х250; 280 с.

Віктор Васильчук

Пригоди Сновиди та його друзів. Повість-казка

Герої повісті-казки — жителі чарівних країн Ладії та Гномії — за
допомогою прибульця з планети Селенії, хлопчика Сновиди, визволяться від гніту злого Вирвидуба, переживши карколомні пригоди й збагнувши, що таке справжня дружба.
978-966-408-649-0; м’яка; 190х220; 72 с.
Оксана Лущевська

Сева і Ко. Шкільні історії

Сева спритний, дотепний, спостережливий. Він ніколи не відступить від будь-якого свого рішення. А ще — Сева найкращий
форвард шкільної футбольної команди. Юрко вірний, добрий,
трішки задиркуватий. Він ніколи й нікому зайвого не бовкне.
Ніна чарівна, самовпевнена, розумна. Їй не бракне сміливості навіть у найскрутнішій ситуації. Разом вони — одна команда. Сева,
Юрко і Ніна мають неперевершений хист рятувати однокласників
з будь-якої катавасії. То чому б їм не створити шкільне детективне
агентство?
978-966-10-2032-9; м’яка; 130х200; 120 с.
Пол Гелліко

Томасіна

Дивні новини ширяться шотландським містечком Інверанох. Дочка
місцевого ветеринара при смерті… На
вигоні отаборилися цигани, жорстокі
дресирувальники тварин… У гораx
оселилася відьма, і хворі й немічні звірі сходяться до неї з усіх усюд… А потім — пожежі, руйнація, буря… Невже
це кара божевільної кішки за людські
злочини?
978-966-10-1010-8; тверда; 190х220;
224 с.
Анатолій Григорук

Триста бочок із медами. Пізнавальні оповідки

978-966-10-0507-4;
тверда; 185х210; 96 с.
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Дитяча література
Оке Гольмберг

Туре Свентон, приватний детектив

Гадаєте, що шведські детективи тільки те й роблять, що розгадують кросворди, наминають солодкі булочки та п’ють каву? Чи, як Шерлок Голмс
в Англії, цілий день курять сигари? Звісно, буває й так. Але часом їм
доводиться сідати на летючий килим і ловити небезпечних злочинців у
далекому містечку, яке не кожен знайде на карті. Саме таким виявився
Туре Свентон — найзатятіший і найкмітливійший із усіх приватних детективів у Швеції.
978-966-10-1132-7; тверда; 145х200; 136 с.
Іван Франко

Фарбований лис

Чудові та яскраві ілюстрації Олега Кіналя перенесуть вас у світ
далекого лісу до Лиса Микити!
978-966-10-3683-2; тверда;
205х290; 24 с.
Григорій Фалькович

Фікулі
(від 9-ти років... і далі)

Дотепним людям живеться на
цьому світі веселіше, комфортніше та довше.
978-966-10-0593-7; м’яка;
185х210; 48 с.

Віктор Терен
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Хлопчик з планети «Ч» та
Вогняні Пси. Повісті та оповідання

32

Нова книжка відомого письменника Віктора Терена містить три повісті — «Хлопчик з
планети «Ч», «Найд» і «Костюмчик до осені»,
а також два оповідання — «Артист» і «Горобчик».
978-966-01-0570-6; тверда; 145х215; 288 с.

Іван Ющук, Ольга Війтик-Ющук

Чому квіти розцвітають. Якось уранці
978-966-10-5248-1; тверда; 120х200; 128 с.
Костянтин Ушинський

Чотири бажання. Оповідання для дітей
978-966-10-0126-7; м’яка; 185х210; 36 с.
Надія Гуменюк

Шуршик В. та інші: Казки з Яринчиного
саду

Сад, подарований дівчинці дідусем, незвичайний —
іноді він стає чарівним часовим коридором, дивовижним переходом, через який дівчинка потрапляє у різні
світи.
978-966-10-2040-4; тверда; 185х210; 144 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Серія «Світовид»
Жуль Верн
тверда; 145х215

20 000 льє під водою : роман
978-966-10-0525-6; 300 с.

Діти капітана ¥ранта : роман
966-692-331-9; тверда; 576 с.

Таємничий острів : роман
966-692-312-2; 528 с.

Жуль Верн
тверда; 145х215

П’ятнадцятирічний капітан : роман
966-692-284-3; тверда; 145х215; 304 с.

П’ятнадцятирічний капітан : роман
978-966-10-4251-2; тверда; 130х200; 408 с.

Вальтер Скотт

Айвенго : роман
966-01-0349-2; тверда; 145х215; 436 с.
Степан Васильченко

В бур’янах : повість, оповідання
978-966-10-4790-6; тверда; 130х200; 256 с.

Льюїс Керрол
тверда; 130х200

Аліса у Задзеркаллі : повість
978-966-10-4791-3; 176 с.

Алісині пригоди у Дивокраї :
повість
978-966-10-4794-4; 144 с.
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Дитяча література
Всеволод Нестайко
тверда; 130х200

В країні Сонячних Зайчиків :
повісті-казки
978-966-10-4511-7; 272 с.

Чарівний талісман
978-966-10-4512-4; 320 с.

Чарівні окуляри : Правдиво-фантастична повість про надзвичайні
пригоди київських школярів
978-966-10-4514-8; 136 с.

Неймовірні детективи : повісті
978-966-10-4513-1; 480 с

Томас Майн Рід

Вершник без голови : роман
966-692-567-2; тверда; 145х215;
512 с.
Микола Гоголь

Вечори на хуторі
біля Диканьки.
Тарас Бульба. Вій. Повісті
966-692-369-6; тверда; 145х215;
336 с.
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Вечори на хуторі
біля Диканьки : повісті
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978-966-10-4097-6; тверда;
130х200; 288 с

Ганс Християн Андерсен

Вибрані казки : казки
978-966-10-4614-5; тверда;
130х200; 384 с.
Мігель де Сервантес Сааведра

Вигадливий ідальго
Дон Кіхот Ламанчський :
роман
978-966-01-0402-0; тверда;
145х215; 352 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Іван Андрусяк

Вісім днів з життя Бурундука
978-966-10-5294-8; тверда;
130х200; 96 с.
Йоганна Шпірі

Гайді. Гайді. Пригоди тривають : повість
978-966-10-2734-2; тверда;
145х215; 240 с.

Мері Мейпс Додж

Ганс Брінкер, або Срібні ковзани :
роман
978-966-10-4792-0; тверда; 130х200; 368 с.
Олена Пчілка

Годі, діточки, вам спать! : Вірші,
оповідання, казки, фольклорні записи
978-966-10-4245-1; тверда; 130х200; 272 с

Катерина Гловацька
тверда; 170х215

Гомерова «Іліада»
978-966-01-0592-8; 200 с.

Гомерова «Одіссея»
978-966-01-0591-1; 152 с.

Міфи Давньої Греції
978-966-01-0529-4; 296 с.
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Дитяча література
Александр Дюма

Граф Монте-Крісто : роман : Т. 1
978-966-10-5245-0; тверда; 130х200; 528 с.

Граф Монте-Крісто : роман : Т. 2
978-966-10-5755-4; тверда; 130х200; 528 с.

Три мушкетери : роман
966-692-405-6; тверда; 145х215; 624 с.

Шарлотта Бронте

Учитель : повість
978-966-10-4493-6; тверда;
130х200; 336 с.

Джен Ейр : роман
978-966-10-4430-1; тверда;
130х200; 544 с.
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Готфрід Август Бьоргер
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Дивовижні пригоди барона
фон Мюнхгавзена, розказані ним
самим
978-966-10-3755-6; тверда; 130х200; 136 с.
Джин Вебстер

Довгоногий Дядечко : повість
978-966-10-4710-4; тверда; 130х200; 208 с.

Михайло Коцюбинський

Дорогою ціною : повість
978-966-10-5110-1; тверда; 130х200; 96 с.
Іван Котляревський

Енеїда. Наталка Полтавка
978-966-10-4943-6; тверда; 130х200; 360 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Іван Франко

Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці :
історична повість
978-966-10-4845-3; тверда; 130х200; 248 с.

Коли ще звірі говорили : казки для дітей
978-966-10-5296-2; тверда; 130х200; 180 с.

Фенімор Купер
тверда; 145х215

Звіробій : роман
966-692-473-0; 448 с.

Останній із могікан :
роман
966-692-461-7; 304 с.

Фенімор Купер
тверда; 145х215

Піонери, або Біля витоків
Саскуеханни : роман
966-692-463-3; 352 с.

Слідопит, або
Суходільне море : роман
966-692-727-6; 464 с.

Юліан Опільський

Золотий Лев : повість
978-966-10-5427-0; тверда; 130х200; 80 с.
Марко Вовчок

Інститутка : повісті та оповідання
978-966-10-5011-1; тверда; 130х200; 264 с.
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Дитяча література
Олександр Гаврош
тверда; 130х200

Іван Сила
на острові Щастя
978-966-10-5130-9; 312 с.

Пригоди тричі
славного розбійника Пинті :
повість
978-966-10-4531-5; 208 с.

Ерік Сіґал

Історія кохання : роман
978-966-10-4492-9; тверда; 130х200; 144 с.
Вільгельм Грімм, Якоб Грімм

Казки для дітей та родини

Це найповніше серед українських видання казок славнозвісних братів Ґрімм містить понад
200 казок і легенд для дітей.
978-966-10-0737-5; тверда; 145х215; 816 с.
Іван Нечуй-Левицький

Кайдашева сім’я : повість
978-966-10-4884-2; тверда; 130х200; 232 с.
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«Кирило Кожум’яка» та інші українські легенди і перекази
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978-966-10-4244-4; тверда; 130х200; 264 с.

Ред’ярд Кіплінґ
тверда; 145х215

Книга джунглів та Друга книга джунглів : оповідання. 978-966-10-4376-2; 320 с.
Книга джунглів та Друга книга джунглів : оповідання. 978-966-10-4436-3; 320 с.
Мауглі. У лісі Рукх : оповідання. 978-966-10-4523-0; 208 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Григорій Квітка-Основ’яненко

Конотопська відьма. Салдацький патрет
978-966-10-4844-6; тверда; 130х200; 152 с.
Ернст-Теодор-Амадей Гофман

Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер : повість-казка
978-966-10-4817-0; тверда; 130х200; 208 с.

Вільгельм Гауф

Маленький Мук та інші казки :
казкові історії

978-966-10-5273-3; тверда; 130х200; 128 с.
Антуан Сент-Екзюпері

Маленький принц : повість
978-966-10-4107-2; тверда; 130х200; 96 с.

Луїза Мей Олкотт

Маленькі жінки : роман
978-966-10-4981-8; тверда;
130х200; 408 с.
Аркадій і Борис Стругацькі.

Малюк. Пікнік на узбіччі.
Хлопець із пекла :
повісті
966-692-283-5; тверда;
145х215; 368 с.

Вольдемар Бонзельс

Небесний народ : повість
978-966-10-3754-9; тверда; 130х200; 216 с.
Василь Королів-Старий

Нечиста сила : казки
978-966-10-4773-9; тверда; 130х200; 160 с.
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Дитяча література
Рафаель Сабатіні

Одіссея капітана Блада : роман
978-966-10-4464-6; тверда; 130х200; 396 с.

Хроніка капітана Блада : роман
978-966-10-4465-3; тверда; 130х200; 268 с.

Фортуна капітана Блада : роман
978-966-10-4466-0; тверда; 130х200; 240 с

Пригоди капітана Блада : Одіссея
капітана Блада.
Хроніка капітана Блада
978-966-10-4467-7; тверда; 145х215; 496 с.

Едіт Несбіт

Фенікс і килим : повість
978-966-10-4774-6; тверда;
130х200; 344 с.

П’ятеро дітей та ельф:
повість
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978-966-10-4001-3; тверда;
130х200; 280 с.
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Марк Твен

Пригоди Тома Сойєра.
Пригоди Гекльберрі Фінна : повісті
966-692-471-4; тверда; 145х215; 480 с.
Євген Гуцало

Позичений чоловік : роман
978-966-10-5623-6; тверда; 130х200; 464 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література

Елеанор Портер

Полліанна : повість
978-966-10-3756-3; тверда; 130х200; 256 с.

Полліанна дорослішає : повість
978-966-10-4431-8; тверда; 130х200; 288 с.

Осип Назарук

Роксоляна : історична повість
з 16-го століття
978-966-10-4368-7; тверда; 130х200; 368 с.
Олександр Грін

Пурпурові вітрила : повість
978-966-10-4235-2; тверда; 130х200; 128 с.

Чарльз Діккенс

Різдвяні повісті
966-692-827-2; тверда; 145х215; 464 с.
Даніель Дефо

Робінзон Крузо : роман
978-966-10-4250-5; тверда; 130х200; 336 с.

Володимир Рутківський

Сині Води : історичний роман
978-966-10-4170-6; тверда;
145х215; 440 с.
Кір Буличов

Селище : фантастичний роман
966-692-876-0; тверда;
145х215; 304 с.
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Дитяча література
Володимир Короленко

Сліпий музикант : повість
978-966-10-4572-8; тверда; 130х200; 160 с.
Віктор Гюго

Собор Паризької Богоматері : роман
978-966-10-4432-5; тверда; 130х200; 544 с.

Рафаелло Джованьйолі

Спартак : роман
966-692-660-1; тверда; 145х215; 400 с.
Микола Гоголь

Тарас Бульба : історична повість
978-966-10-5100-2; тверда; 130х200; 192 с.

Едґар Берроуз

Тарзан, годованець
великих мавп.
Повернення Тарзана :
романи
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966-692-892-2; тверда;
145х215; 432 с.
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Тарзан.
Тарзан та його звірі.
Тарзанів син : романи
966-692-891-4; тверда;
145х215; 368 с.

Фрідріх де ла Мотт Фуке

Ундина : повість
978-966-10-4759-3; тверда; 130х200; 160 с.
Урсула Ле Ґуїн

Чарівник Земномор’я :
фантастичний роман
966-692-809-4; тверда; 145х215; 672 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Джаклін Вілсон

Четверо дітей і ельф : повість

978-966-10-4268-0; тверда; 130х200; 352 с.
Натаніель Готорн

Шарлатова літера : повість

978-966-10-4818-7; тверда; 130х200; 288 с.
Микола Трублаїні

Шхуна «Колумб» : повість
978-966-10-4553-7; тверда; 130х200; 416 с.

Серія «Богданова шкільна наука»
Формат серії 130х200; обкладинка м’яка

Олесь Ільченко

Загадкові світи старої
обсерваторії
978-966-10-5881-0; 185х210; 96 с.

Козак, король, крук
978-966-10-5882-7; 185х210; 88 с.
Михайло Коцюбинський

Дорогою ціною : повість
978-966-10-4833-0; 96 с.

Льюїс Керрол

Алісині пригоди
у Дивокраї : повість
978-966-10-3631-3; 144 с.

Аліса у Задзеркаллі :
повість
978-966-10-3947-5; 176 с.
Степан Васильченко.

В бур’янах : повість,
оповідання
978-966-10-4437-0; 256 с.
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Дитяча література

Всеволод Нестайко

В країні Сонячних Зайчиків : повісті-казки. 978-966-10-4231-4; 272 c.
Неймовірні детективи : повісті. 978-966-10-4475-2; 480 с.
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Чарівний талісман: повісті. 978-966-10-4239-0; 320 с.
Чарівні окуляри : правдиво-фантастична повість про надзвичайні
пригоди київських школярів. 978-966-10-4435-6; 136 с.
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Микола Гоголь

Вечори на хуторі біля Диканьки : повісті. 978-966-10-2704-5; 288 c.
Тарас Бульба : історична повість. 978-966-10-5005-0; 192 с.
Ганс Християн Андерсен

Вибрані казки. 978-966-10-4506-3; 384 с.
Йоганна Шпірі

Гайді : повість

978-966-10-1072-6; 232 с.

Гайді. Пригоди тривають : повість

978-966-10-1152-5; 176 с.
Мері Мейпс Додж

Ганс Брінкер, або
Срібні ковзани : роман
978-966-10-2755-7; 368 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Іван Андрусяк

Вісім днів з життя Бурундука
978-966-10-5222-1; 96 с.

Александр Дюма

Граф Монте-Крісто : роман :
Т. 1. 978-966-10-5244-3; 528 с.
Граф Монте-Крісто : роман :
Т. 2. 978-966-10-5756-1; 464 с.

Шарлотта Бронте

Джен Ейр : роман

978-966-10-4390-8; 544 с.

Учитель : повість

978-966-10-4489-9; 336 с.
Готфрід Август Бьоргер

Дивовижні пригоди
барона фон Мюнхгавзена, розказані ним самим
978-966-10-2360-3; 136 с.

Олена Пчілка

Годі, діточки, вам спать! :
Вірші, оповідання, казки,
фольклорні записи
978-966-10-1079-5; 272 с.

Марко Вовчок

Інститутка : повісті та оповідання
978-966-10-4841-5; 264 с.

Микола Трублаїні

Шхуна «Колумб» : повість
978-966-10-4507-0; 416 с.

Джин Вебстер

Довгоногий Дядечко : повість
978-966-10-4698-5; 208 с.

Олександр Гаврош

Іван Сила на острові Щастя
978-966-10-5129-3; 312 с.

Пригоди тричі славного
розбійника Пинті : повість
978-966-10-2143-2; 208 с.
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Дитяча література

Іван Франко

Коли ще звірі говорили : казки для дітей. 978-966-10-3636-8; 180 с.
Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII
віці :
історична повість. 978-966-10-4756-2; 248 с.
Григорій Квітка-Основ’яненко

Конотопська відьма. Салдацький патрет. 978-966-10-4664-0; 152 с.
«Котигорошко» та інші українські народні казки. 978-966-10-3640-5;

176 с.

Іван Котляревський

Енеїда. Наталка Полтавка
978-966-10-4942-9; 360 с.

Юліан Опільський

Золотий Лев : повість
978-966-10-5399-0; 80 с.

Вільгельм Гауф

Маленький Мук та інші казки :
казкові історії
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978-966-10-5256-6; 128 с.
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Ерік Сіґал

Історія кохання :
роман 978-966-10-44905; 144 с.

Іван Нечуй-Левицький

Кайдашева сім’я :
повість

978-966-10-4778-4; 232 с.

«Кирило Кожум’яка»
та інші українські
легенди і перекази
978-966-10-3637-5; 264 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Ернст-Теодор-Амадей
Гофман

Крихітка Цахес, на
прізвисько Цинобер :
повість-казка
978-966-10-4816-3; 208 с.

Антуан Сент-Екзюпері

Маленький принц :
повість
978-966-10-4106-5; 96 с.
Луїза Мей Олкотт

Маленькі жінки :
роман

978-966-10-4960-3; 408 с.
Ред’ярд Кіплінґ

Мауглі

978-966-10-3633-7; 296 с.

Улюблені казки (переклад з англ.
Майка Йогансена)
978-966-10-3635-1; 56 с.
Марина Павленко

Миколчині історії

978-966-10-4198-0; 120 с.
Вольдемар Бонзельс

Небесний народ :
повість

978-966-10-2928-5; 216 с.
Василь Королів-Старий

Нечиста сила :
казки

978-966-10-4446-2; 160 с.
Жуль Верн

П’ятнадцятирічний
капітан : роман

978-966-10-1574-5; 408 с.
Рафаель Сабатіні

Одіссея капітана Блада :
роман
978-966-10-4461-5; 396 с.

Хроніка капітана Блада :
роман
978-966-10-4462-2; 268 с.

Фортуна капітана Блада :
роман
978-966-10-4463-9; 240 с.
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Дитяча література
Джаклін Вілсон

Четверо дітей та Ельф :
повість
978-966-10-4267-3; 352 с.

Едіт Несбіт

П’ятеро дітей та ельф : повість
978-966-10-3731-0; 280 с.

Фенікс і килим : повість
978-966-10-4379-3; 344 с.

Якоб і Вільгельм Ґрімм

Пані Метелиця :
казки
978-966-10-3632-0; 256 с.
Валерій Шевчук

Панна квітів та інші
казки
978-966-10-3638-2; 256 с.

«Подорожі Синдбада» та інші арабські
казки
978-966-10-3914-7; 184 с.

Елеанор Портер

Полліанна : повість
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978-966-10-3355-8; 256 с.
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Полліанна дорослішає : повість
978-966-10-4389-2; 288 с.
Марк Твен

Пригоди Тома Сойєра : роман
978-966-10-3630-6; 320 с.

Олександр Грін

Пурпурові вітрила

978-966-10-4229-1; 124 с.
Даніель Дефо

Робінзон Крузо : роман
978-966-10-3967-3; 336 с.
Осип Назарук

Роксоляна : історична
повість з 16-го століття
978-966-10-4367-0; 368 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Володимир Короленко

Сліпий музикант : повість
978-966-10-4571-1; 160 с.
Віктор Гюго

Собор Паризької
Богоматері : роман

978-966-10-4388-5; 544 с.
Фрідріх де ла Мотт Фуке

Ундина : повість

978-966-10-4712-8; 160 с.
Катерина Гловацька

Міфи Давньої Греції
978-966-10-4248-2; 240 с.
Євген Гуцало

Позичений чоловік :
роман
978-966-10-5550-5; 464 с.

Серія «Богданова шкільна наука в початковій школі»
Всеволод Нестайко
тверда; 130х200; 96 с.

В Країні Сонячних Зайчиків : повість-казка

978-966-10-4615-3

Незнайомка з Країни
Сонячних Зайчиків : повість-казка. 978-966-10-4616-0
В Країні Місячних Зайчиків
: повість-казка

978-966-10-4617-6

Іван Андрусяк

Хто боїться Зайчиків

978-966-10-5225-2; тверда; 185х210; 72 с.
Ґерт фон Бассевіц

Як Петрусь на Місяць літав та кого зі
собою в дорогу брав : казка
978-966-10-4944-3; тверда; 130х200; 168 с.
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Марія Чумарна

Пригоди
Лумпумчика :
пригодницькофантастична повість:
у 4-х кн.

тверда; 185х210; 96 с.

Прибулець із Сатурна: Кн. 1.

978-966-10-4618-3

Посланець Всесвіту: Кн. 2.

978-966-10-4619-0

Планета Рожевого
Світанку: Кн. 3.

978-966-10-4620-6

Меч Ягіла: Кн. 4.
978-966-10-4621-3

Серія «Книги Ред’ярда Кіплінґа»
Такі собі казки. Аудіокнига

Аудіокнига «Такі собі казки» Ред’ярда Кіплінґа —
це ще одна спроба зазирнути у світ дитинства, у ті
благословенні часи, коли мама чи бабця читали нам
казочку на добраніч.
2000000001982; компакт-диск

Замовляння долі. Аудіокнига (CD)
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2005000009020; компакт-диск
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Казки на всі смаки.
Вибрана проза та вірші

До книги увійшли маловідомі оповідання та
казки Р. Кіплінґа для дітей. Це історії, які зрідка
публікувалися раніше, а то й не перекладалися
взагалі. Усі ці казки оздоблені світлинами місць,
пов’язаних з життям та творчістю письменника,
та детальними їх описами.
978-966-10-3159-2; тверда; 185х210; 120 с.

Кім

Загадкова і незбагненна Індія, яка постає на
сторінках роману вибуховою сумішшю культур, народів та віросповідань, захоплює читача
своєю красою і потворністю, а головний герой —
хлопчак Кім — проводить читача у найпотаємніші її закамарки.
978-966-10-4755-5; тверда; 185х210; 256 с.

Такі собі казки

978-966-10-0487-9; тверда; 185х210; 128 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44
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Легенди з Книги Джунглів + диск

978-966-10-1701-5; тверда; 185х210; 144 с.

Місто Снів

Увазі українського читача вперше запропоновано переклад знакових оповідань
Ред’ярда Кіплінґа. Добірка відтворює видання «Малий Віллі-Вінкі та інші дитячі
історії», яке побачило світ у 1888 році в індійський період творчості митця.
978-966-10-5446-1; тверда; 185х210; 128 с.

Зухвалі капітани

Написана наприкінці ХІХ століття повість «Зухвалі капітани» була
не вельми відома українському читачу, однак нині з’являється у
повному вигляді, щоб запросити у світ морських пригод. Недаремно
нашу книжку переклав справжній моряк — Антон Санченко, а проілюстрував художник-мариніст Геннадій Гармидер.
978-966-10-5955-8; тверда; 185х210; 160 с.

Сталкі та його команда

Шкільні історії про Сталкі — особлива сторінка творчості всесвітньо
відомого письменника Ред’ярда Кіплінґа. Адже написано їх на основі
його власного досвіду навчання у Коледжі збройних сил у Вестворд-Гоу!
Бунтарські та зухвалі пригоди Сталкі та його компанії, хоча й створені
понад сто років тому, — це щось нове у хлопчачій підлітковій прозі.
978-966-10-3689-4; тверда; 185х210; 160 с.

Теґумай і Тафі. Як вигадали Табу

Чому не можна ловити рибу навесні, чому
не варто галасувати в лісі? Всі члени Теґумаєвого племені знають ці правила змалку. А тепер і у вас з’явиться нагода з ними
познайомитися, ще й дізнатися, навіщо
батьки іноді просять не витріщатися на
незнайомців і не галасувати.
Маленькі читачі не лише поринуть у загадковий і казковий світ печерних людей,
але й дізнаються, що таке Табу і які знаки
можна використовувати для їхнього позначення – незамінне знання для вчителів та
вихователів!
Це третя й остання історія про Тафі й Теґумая, але тільки одна з багатьох казок
Ред’ярда Кіплінґа.
978-966-10-6081-3; тверда; 230х280; 32 с.

Як написали найпершого листа

Одна зі знаменитих «Таких собі казок» Ред’ярда
Кіплінґа, найперша, у якій юні читачі знайомляться з чудовою печерною родиною — Теґумаєм, Тешумай і їхньою донею Тафі. У казці нам належить
разом із непосидючою Тафі написати найпершого
у світі листа.

Як вигадали абетку

Цього разу непосидючій дівчинці та її неймовірному татові доведеться вигадувати абетку — всі-всі літери нашого алфавіту!
978-966-10-5596-3; тверда; 230х280; 24 с.

978-966-10-5088-3; тверда; 230х280; 24 с.
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Казочка про слоненя. 978-966-10-2829-5

м’яка; 205х290; 16 с.

Чому в кита така горлянка? 978-966-10-1383-3

Звідки у верблюда горб? 978-966-10-1751-0

Чому у носорога така шкіра? 978-966-10-1869-2

Казочка про слоненя. 978-966-10-2829-5

Серія «Книги Кястутіса Каспаравічуса»
Білий слон

До книжки увійшли чотири веселі та дотепні казочки відомого литовського письменника й художника Кястутіса Каспаравічюса.
978-966-10-2038-1; тверда; 185х210; 72 с.
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Ведмедрівка. Велика різдвяна мандрівка ведмежої родини навколо світу
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Добрий чарівник Кястутіс Каспаравічюс оповідає
діткам казочку про навколосвітню подорож родини Бурих Ведмедів, які надумали відвідати всіх-усеньких своїх родичів у різних куточках земної
кулі.
978-966-10-2571-3; тверда; 185х210; 28 с.

Заєць Морквус Великий

Казка художника Кястутіса Каспаравічюса
про пироги і тістечка, Зайчика Морквуса та
його жадобу стати великим, гладким і сильним, про Кмітливу Кроличку Пушинку та її
Надзвичайну Ніжну Овочеву Дієту.
978-966-10-2075-6; тверда; 185х210; 64 с.

Садівник Флоренціюс

Казка про Ведмеже Королівство, Ведмеже
місто та ведмедя-садівника Флоренціюса,
який узявся був виростити особливу троянду, але потім від цієї думки відмовився.
978-966-10-2074-9; тверда; 185х210; 68 с.

Зникла картина

Казкова повість відомого литовського письменника та художника Кястутіса Каспаравічюса написана в жанрі веселого дотепного детектива, від якого важко відірватися.
978-966-10-0758-0; тверда; 190х220; 68 с.
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Дитяча література
Серія «Легенди Світокраю»
Автор серії Пол Стюарт
Обкладинка тверда; формат 145х215

У нетрях Темнолісу.
Книга 1

У далекому Темнолісі, де ростуть дуби-кривавники та сон-дерева,
де живуть гобліни та живолупи, мегери-печерниці й інші химерні
створіння, родина лісових тролів дала притулок синові капітана небесних піратів, якого згодом назвали Живчиком. Він жив як звичайний лісовий троль, допоки якось не збився зі стежки та не опинився
наодинці з підступним і непривітним Темнолісом. Про неймовірні
пригоди Живчика у нетрях Темнолісу і йдеться у першій книжці
«Легенд Світокраю».
966-692-259-2; 240 с.

Бурелов.
Книга 2

На борту «Бурелова» Живчик, юний член корабельної команди, якого доля закинула до небесних піратів, має всі підстави хвилюватися: на нього чекають дивовижні пригоди. Мета піратів — добути бурефракс — цінну речовину, що утворюється в самім епіцентрі бурі в
ту саму мить, коли ураган шаленіє найдужче. І команді «Бурелова»
стає духу проникнути туди…
966-692-362-9; 352 с.

Північ над Санктафраксом.
Книга 3

Один із найгрізніших штормів загрожує знищити летюче місто
Санктафракс. Єдиний, хто знає про страшну небезпеку, — юний
капітан повітряних піратів Живчик. Але його корабель «Позасвітній гарцівник», потрапивши у саме серце Матері Бур, розлетівся на
друзки, членів екіпажу розкидало по Темнолісі, а сам капітан втратив пам’ять. Здавалося, що порятунку сподіватися нізвідки і чудовий Санктафракс, як і весь Світокрай, приречений на загибель...
966-692-379-3; 320 с.

Темнолесникове прокляття.
Книга 4

Найвищий Академік летючого міста Санктафракса Лініус Паллітакс заприсягся для загального добра об’єднати небознавців і давнішніх вигнанців-землезнавців. Для цього йому негайно потрібен
помічник для владнання надзвичайно важливого і таємного доручення. Проте Найвищий Академік навіть не здогадується, що його
справа може вартувати життя не лише йому, а й його дочці Маріс і
Квінту — синові його найкращого приятеля.
966-692-568-0; 336 с.
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Останній із небесних піратів.
Книга 5

Світокрай переживає не найкращі часи. Зникло летюче місто Санктафракс, а нову летючу скелю ушкодила «кам’яна хвороба», що
знищила усі літай-камені. Відтепер спілчанські кораблі втратили
летючість і разом зі своїми командами опинилися на землі. Тимчасом у Темнолісі узурпатор Вокс Верлікс вигнав із Нового Санктафракса Найвищого Академіка і захопив владу. Тепер він за допомогою страхітливих сорокух і Сторожів Ночі утримує у страху і покорі
народи Світокраю.
966-692-588-5; 336 с.

Вокс.
Книга 6

Дивні часи настали у Санктафраксі. Страшна посуха і кам’яна пошесть прикували до землі повітряні кораблі. У підземеллях Нижнього міста орудує молотоголовий гоблін Титуґґ. І хоча небо ще
патрулюють Бібліотекарські Лицарі, жителі Санктафракса передчувають катастрофу.
966-692-607-5; 336 с.

Вільняк.
Книга 7
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Темноліс, Каменосад, Крайріка... Нижнє місто і Санктафракс...
Назви на мапі... Та за кожною з них криються тисячі історій — як
занотованих у стародавніх сувоях, так і переказуваних із покоління в покоління — історій, що їх переповідають ще й нині.
978-966-408-285-0; 384 с.
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Серія «Лихо та й годі»
Лемоні Снікет
Ця невесела повість про трьох дуже невдачливих діток-сиріток Бодлерів, яким
«таланить» потрапляти із однієї халепи
у ще гіршу...
тверда; 130х180

Поганий початок. Повість. Книга 1
966-692-619-9; 176 с.

Зміїна зала. Повість. Книга 2
966-692-701-2; 192 с.

Величезне вікно. Повість. Книга 3
966-692-852-3; 192 с.

Злощасний тартак. Повість. Книга 4
966-692-942-2; 192 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44
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Серія «Дівчатка Джаклін»
Автор серії Джаклін Вілсон
Обкладинка м’яка; формат 130х200

Вечірка з ночівлею

Дружба, визнання однолітками, стосунки у родині — усе це тут є, але крім цього — ще й проблема неповносправних дітей. Головна героїня,
яка має сестру з особливими потребами, не лише
познайомить малих читачів із цією проблемою, а
й пояснить, як ставитися до однолітків з фізичними та розумовими вадами.
978-966-10-3595-8; 136 с.

Дитина-Валіза

«Дитина-Валіза» — це надзвичайно зворушлива історія дівчинки
на ім’я Андреа. Її батьки розлучилися, живуть на різних кінцях
Лондона і мають нові родини. Та Андреа не хоче розлучатися ні з
мамою, ні з татом, тож їй доводиться жити по тижню то в одному,
то в іншому будинку. Вона страждає, зриває злість на інших, замикається в собі. Але минає час — і Андреа знаходить вихід, вона
вчиться жити по-новому, і це їй вдається.
978-966-10-1049-8; 152 с.

Дівчата закохані

Маґда має хлопця, Надін теж, а Еллі лише про це мріє. На канікулах вона зустрічає дивного і кумедного хлопця Дена, молодшого
від неї на півроку. Ден каже, що вона йому подобається, а вона розповідає подругам, ніби насправді він — на кілька років старший
красунчик. Не надто мудро...
978-966-10-1850-0; 192 с.

Дівчата запізнюються : повість

Третя частина славетної «дівчачої» тетралогії Джаклін Вілсон не розчарує
тих, хто вже встиг потоваришувати з трьома подругами-нерозлийвода: Надін, Маґдою та Еллі. Готична Надін, жвава і гарненька Маґда, харизматична
Еллі знову в пошуках пригод, розваг і... справжнього кохання.
978-966-10-5622-9; 176 с.
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Дівчата зважуються

«Дівчата зважуються» — це історія про трьох подруг: Еллі, Маґду та Надін.
Ви познайомилися з ними ще у книзі «Дівчата закохані», пригадуєте? Вони
не перестають мріяти, закохуватися, розчаровуватися й тусуватися. Любов, сльози, зрада і сварки, примирення та самоствердження — тут цього
достатньо! Зараз Еллі не на жарт переймається власною фігурою, сідає на
люту-прелюту дієту, і лише жахний приклад шкільної товаришки Зої, хворої
на анорексію, рятує її від найгіршого. Надін тим часом намагається стати
фотомоделлю, а красуня-Маґда хоче завоювати любов найкрутішого хлопця
у спортцентрі… Що з цього всього вийде — знає лише Господь Бог і Джаклін
Вілсон.
978-966-10-3986-4; 240 с.

Зірка з ліжка та сніданку

«Зірка з ліжка та сніданку» розповідає про ще одну дивовижну дівчинку —
Ельзу. Ельза мріє стати відомою комедіанткою і постійно вигадує кумедні й
не дуже жарти... Вона має маму, вітчима, а ще напівбратика і напівсестричку. Вона любить маму, любить сестричку Піппу, але трохи менше, братика
Генка — ще трохи менше, і геть не любить вітчима. Та все йшло добре, доки
той не втратив роботу і родина не опинилася на самому дні. Без роботи, без
грошей, без надії вибратися зі скрути, Ельза з родиною опиняється у готелі з
ліжком та сніданком, серед бідноти та емігрантів. Але знаєте що? Ельза таки
змогла стати відомою.
978-966-10-1414-4; 224 с.

Історія Трейсі Бікер
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Трейсі Бікер — звичайна дівчинка, яка живе у звичайному сиротинці та мріє про звичайні речі — про друзів, сім’ю, іграшки... Одначе вона страшенна вередуля і злюка, дере носа ідоводить до сказу
своїх вихователів. Ну от як такій дівчинці знайти собі маму?
978-966-10-1126-6; 192 с.
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Ліззі Рот-на-замок

Ліззі має нового тата і двох нових братів. Її мама наполягає, що тепер вони
— одна родина. Але ж у Ліззі ніхто не питав, чи хоче вона цього... Тому тепер
вона мовчатиме! Не озиватиметься ні до кого, навіть до мами. Закриє рота
на замок! Та хтозна, раптом Ліззі зустрінеться хтось такий, хто зможе підшукати до неї ключика?
978-966-10-1849-4; 80 с.
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Дитяча література
Моя мама Трейсі Бікер : повість

Трейсі Бікер та її донька Джес — чудова команда. Джес щиро вважає Трейсі
найкращою мамою у світі, дарма що іноді вона свариться з її вчителями.
Трейсі любить клеїти дурня, але водночас вона — турботлива матір, яка
щосили намагається дати своїй доньці все те, чого їй самій колись бракувало. І байдуже, що їхня квартира поросла пліснявою — для Джес це мила
серцю домівка... Аж ось на сцені з’являється багатій і шкільний приятель
Трейсі — Шон Ґодфрі, який готовий втілити в життя усі її дитячі мрії! Чи
стане Трейсі від цього щасливішою і що про це думає Джес дізнайтеся на
сторінках книжки! «Моя мама Трейсі Бікер» — нова фантастична історія,
яка повертає читачам улюблених героїв.
978-966-10-5750-9; тверда; 432 с.

Опівночі : повість

В одному англійському місті живе незвичайна дівчинка на ім’я Вайолет.
Вона мріє про світ ельфів та фей, казкових палаців і драконів. Вона обожнює книги Каспера Дріма — відомого ілюстратора, який створює дивовижні
світи, і сама мріє колись створити власний казковий світ. Між тим здається, що у буденному світі щось пішло не так. Неприємності у школі, важкі
стосунки у родині... А може, казковий світ і світ реальний дивним чином
перемішалися? Може, її мати — це сумирна коминкова фея, тато-полісмен
— підступний людожер, шкільна подруга — королівна фей, а улюблений
брат Вілл — химерний підкидьок, дитина дрібного народцю... Але вихід із
кризи доводиться шукати у реальному, а не вигаданому житті. І Вайолет
його знаходить. 978-966-10-1439-7; 256 с.

Подвійна гра : повість

Рубі й Ґарнет — однаковісінькі. Вони близнята і геть усе роблять разом...
Але в той же час важко знайти більш не схожих одна на одну дівчаток. Жвава і нахабна Рубі любить вести перед, шалено мріє про акторську славу,
а ось Ґарнет навпаки — тихенька, чутлива, охоча до навчання. Понад усе
вона любить читати книжки в тиші та спокої. Аж раптом життя близнючок
різко змінюється! Чи зможуть вони самі залишитися незмінними й продовжувати свою звичну подвійну гру?
978-966-10-5603-8; 176 с.

Серденько Трейсі Бікер

А вам цікаво, як Трейсі Бронебійна Бікер ставиться до дня
святого Валентина, жирних купідонів у підгузках і сопливих валентинчиків? Якщо так — то саме час пригадати один
із таких днів, які Трейсі Бікер провела у дитячому будинку разом зі своїм другом Петером, не-подругами Луїзою,
Джастін-мордастін Літлвуд та… з Барні! Хто такий Барні? О,
це така історія… 978-966-10-4102-7; 104 c.
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Дитяча література
Слабо : повість

Прочитавши перші дві книжки про невгамовну сирітку Трейсі Бікер, ви вже
було вирішили, що вона заживе собі спокійно з прийомною мамою? Тричі
ха-ха! Трейсі Бікер повертається — і то з цілим оберемком пригод та проблем! Нова хата, нова школа, нові порядки і старий бронебійний характер
нашої героїні — оце так суміш! А чого тільки не трапляється з дівчинкою,
якій «не слабо» у міських нетрях! З книжки поміж усього іншого ви дізнаєтеся про те, як Трейсі повернулася до мами, як вона розсварилася з Кам і
знайшла справжніх щирих друзів.
978-966-10-3902-4; 232 с.

У головній ролі Трейсі Бікер : повість

Ви чули про Трейсі Бікер? Певно що так! У першій
книзі «Історія Трейсі Бікер» ви дізналися усе про цю
дівчинку-шибайголову, яка живе у притулку і мріє
про маму. А ще скандалить з вихователями. А ще
б’ється з однолітками. А ще... Втім, вона ніколи не
плаче. Цього разу Трейсі оповість вам про свою зіркову роль у Різдвяній виставі, яка зробить її знаменитою... Або НЕ зробить. Залежно від того, наскільки руйнівними будуть наслідки...
978-966-10-2039-8; 192 с.

Четверо дітей та Ельф
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Джаклін Вілсон — сама понад усе любить читати. І на почесному місці на її полиці стоїть
книжка Едіт Несбіт «П’ятеро дітей та Ельф».
Ще б пак — у ній усі найпотаємніші бажання героїв збуваються завдяки казковому,
всемогутньому і небезпечному Псаммідові!
А ось цікаво, а якби і наші сучасні бажання
могли отак здійснитися? Що б з цього вийшло? Про це й написала Джаклін Вілсон...

58

978-966-10-4353-3; 352 с.

Серія «Час читати»
м’яка; 130х200; 64 с.
Чарльз Діккенс

Різдвяна пісня : повість

978-966-10-3982-6

Шарлотта Бронте

Джейн Ейр : повість

978-966-10-3801-0

Марк Твен

Том Сойєр : роман

ЧАС
И
ЧИТАТ

978-966-10-3883-6
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Дитяча література
Серія «Good book»
Джаклін Вілсон

Розмальована мама : повість

Зірка і Дельфінна — так звуть сестер, які мають на
двох купу проблем. Усі вони різні, але одна — спільна.
Це Маргарита, їхня дивовижна мама. Непередбачувана і химерна, люблячаі недбала, сильна і беззахисна
мама. Розмальована мама.
978-966-10-4813-2; тверда; 130х200; 260 с.

Джаклін Вілсон

Дівчата запізнюються : повість

Третя частина славетної «дівчачої» тетралогії
Джаклін Вілсон не розчарує тих, хто вже встиг потоваришувати з трьома подругами-нерозлийвода:
Надін, Маґдою та Еллі. Готична Надін, жвава і гарненька Маґда, харизматична Еллі знову в пошуках
пригод, розваг і... справжнього кохання.
978-966-10-5481-2; тверда; 130х200; 176 с.

Серія «Для дитячої душі»

Віра Паронова

Іспит милосердя : оповідання. 978-966-10-0182-3; м’яка; 170х240; 32 с.
Заповіді блаженств. 978-966-10-0812-9; м’яка; 170х240; 32 с.
Оповідання про сім’ю. 978-966-10-4972-6; м’яка; 170х240; 32 с.
Щедре Різдво. Мої добрі справи : оповідання. 978-966-10-4085-3; м’яка; 170х240; 32 с.
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Дитяча література
Серія «Українські письменники дітям»

тверда; 185х210

Тупці, лялю, тупці. Для маленьких 978-966-10-2692-5; 64 с.
Іван Франко Три міхи хитрощів. Казки, оповідання 978-966-10-1958-3; 80 с.
Степан Руданський Наука (байки, співомовки, пісні) 978-966-10-1226-3; 132 с.
Леся Українка Хотіла б я піснею стати. Поезії, казки 978-966-10-1239-3; 96 с.
Ганна Чубач Українчики ідуть! Вірші 978-966-10-4219-2; 120 с.

Дмитро Чередниченко

тверда; 195х200
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Тарас Шевченко
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Іван Франко

Кобзарик. 978-966-10-1161-7; 60 с.

Круцю, круцю, журавлі... 978-966-10-1230-0; 88 с.

Серія «Українській дитині»
Марія Пригара

Козак Голота

Збірка оповідань за мотивами українських народних
дум.
978-966-01-0380-1; тверда;
205х260; 80 с.
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Дитяча література
Серія «Я пізнаю світ»
Микола Яненко

Розповіді про море : збірка оповідань
966-408-078-0; тверда; 120х165; 48 с.
978-966-10-1473-1; м’яка; 120х165; 48 с.

Розповіді про Північ : збірка оповідань
978-966-10-1474-8; м’яка; 130х180; 48 с.
978-966-408-156-3; тверда; 130х180; 48 с.

Микола Яненко

Хай буде шторм! : збірка оповідань
978-966-10-1495-3; м’яка; 130х180; 72 с.
978-966-408-647-6; тверда; 130х180; 72 с.
Микола Ярмолюк

Сусіди, а між ними Василько :
повість
978-966-408-655-1; м’яка; 130х180; 144 с.
Микола Ярмолюк

Хутір Сторожа : повість
978-966-408-656-8; м’яка; 130х180; 144 с.
Віктор Васильчук

Світ казковий та невигаданий : оповідання
978-966-408-491-5; м’яка; 130х180; 48 с.

Серія «Чарівник Земномор’я»
Автор серії Урсула Ле Ґуїн
обкладинка м’яка; формат 120х165

Чарівник Земномор’я : фантастичний роман.
У 4 кн. Книга перша. Чарівник Земномор’я

Це розповідь про становлення хлопчика Геда у світі людей і чаклунів,
відьом і драконів, а також про його навчання у Школі чародіїв і нелегку боротьбу із Тінню.
966-692-525-7; 280 с.

Чарівник Земномор’я : фантастичний
роман.
У 4 кн. Книга друга. Гробниці Атуану

Чарівник Гед здійснює смертельно небезпечну мандрівку у землю карґів, до Гробниць Атуану, щоби віднайти там половинку каблучки Ерет-Акбе.
966-692-528-1; 280 с.
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Чарівник Земномор’я :
фантастичний роман. У 4 кн.
Книга третя. Останній берег

Це розповідь про те, як чарівник Гед вступає
у боротьбу з чорним магом Кобом в ім’я перемоги Добра над Злом і порятунку всього Земномор’я.
966-692-636-9; 400 с.

Чарівник Земномор’я : фантастичний роман.
У 4 кн. Книга четверта. Техану

Через багато років розлуки Гед і Тенар зустрічаються знову — і між
ними спалахує кохання. Проте їм ще багато доведеться зазнати випробувань, щоби вибороти право на щастя. 966-692-638-5; 400 с.

Вірші
Іван Андрусяк

Абетка-прозивалка. Віршики

Ця абетка — незвичайна. По-перше, вона призначена
для тих, хто читати вже вміє. По-друге, помічником на
уроці вона теж навряд чи стане. А головне — із нею
весело та цікаво!
978-966-10-2567-6; м’яка; 100х140; 128 с.

Абетка. Вірші українських авторів

978-966-408-330-7; тверда; 166х154; 72 с.

Ярослав Бенза
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Абомовня. Абетка в іменах. 978966-10-3253-7; тверда; 185х210; 72 с.
Володимир Кравчук
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Бігло садом Віршеня. Вірші для
старших дошкільнят і молодших
школярів.
978-966-10-1165-5; м’яка; 166х154; 24 с.

Для дівчаток і хлоп’ят вузлик
віршиків до свят. Вірші.

978-966-10-0542-5; м’яка; 166х154; 24 с.

Оксана Кротюк

В зоопарку : віршик-гра
978-966-10-2284-2; м’яка; 166х154; 32 с.
Тамара Артем’єва

Веселкові квіти : вірші
978-966-408-346-8; м’яка; 120х165; 16 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Оксана Хлоп’яча

Вірші хлоп’ячі та дівчачі
978-966-10-2979-7; тверда; 185х210; 24 с.
Леся Пронь

День усміхається. Вірші для дітей
978-966-10-1159-4; м’яка; 166х154;
24 с.

Ігор Січовик

Гарбузова рідня. Вірші. 978-966-10-2229-3; м’яка; 170х240; 16 с.
Допиши віршика. Вірші. 978-966-10-2227-9; м’яка; 170х240; 16 с.
Заміни букву. Вірші

Книжечка складається з коротких віршиків. Дітям пропонують замінити одну букву вибраного слова, щоб виправити зміст поезії. Видання має легку, розважальну форму.
978-966-10-2228-6; м’яка; 170х240; 16 с.

Я лічу до десяти. Вірші. 978-966-10-2226-2; м’яка; 120х165; 16 с.
Людмила Савчук

Горобчики : вірші для дітей
966-692-832-9; м’яка; 170х240; 16 с.

Сміхуни

978-966-10-1720-6; м’яка; 170х240; 16 с.

Марія Пономаренко

Дощик скочив у лісок : вірші для
дітей

966-692-548-6; м’яка; 170х240; 16 с.

Заблудився зайчик : вірші для дітей

966-692-542-7; м’яка; 170х240; 16 с.
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Анатолій Загрудний

Житечко : вірші. 978-966-10-0068-0;

м’яка; 166х154; 48 с.
Ірина Дем’янова

Забавлянка : вірші, загадки,
швидкомовки. 966-692-495-1; м’яка;
145х200 16 с.

Чи втікав би з річки рак? : Вірші, загадки, швидкомовки.

966-692-571-0; тверда; 145х200; 16 с.
Ганна Осадко

Котячі мрії : вірші

978-966-408-457-1; м’яка; 166х154; 12 с.
Наталія Рудь

Маленькі вірші
для дитячої душі : вірші

www.bohdan-books.com

978-966-10-1289-8; м’яка; 120х165; 32 с.
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Роман Скиба

Зачіска для їжачка. 978-966-10-0595-1;
м’яка; 166х154; 24 с.

Перевіршики

«Перевіршики» — це книга переспівів найкращих зразків «дитячої класики», перекладена й
адаптована для українських дітей поетом Романом Скибою.
978-966-10-0928-7; тверда; 190х220; 24 с.

Рибне місце. 978-966-10-1060-3; тверда;
190х220; 24 с.

Хтось із туману. 978-966-10-0832-7; м’яка;

166х154; 24 с.

Марія Гуменюк

Мандрівка павучка : вірші для дітей.
966-692-783-7; м’яка; 170х240; 16 с.

Мандрівничок у кожну пору року.
978-966-10-0035-2; м’яка; 166х154; 36 с.

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література

Віра Паронова

Моя Україна : вірші. 966-692-544-3; м’яка; 170х240; 32 с.
Слухняній малечі. Для дітей 3-4 років. 978-966-10-4543-8;
120х165; 16 с.

Марта Чопик

Небилиці : вірші для дітей. 978-966-10-0479-4; м’яка; 166х154; 24 с.
Степан Пушик

Новинкар : вірші. 966-692-425-0; м’яка; 170х240; 24 с.
Петро Сорока

Пригоди кота Патріка : вірші. 966-692-443-9; м’яка; 170х240; 24 с.

Анатолій Григорук

В Поторочі чорні очі...

Загадки, лічилки, швидкомовки, ігри, веселі
переплутанки.
978-966-10-0496-1; м’яка; 166х154; 48 с.

Чоботи-скороходи : вірші. 978-966-10-0506-7;
тверда; 170х240; 64 с.
Ярослав Бенза

Нові чарунки : поезія. 978-966-10-5759-2;

тверда; 130х200; 256 с.
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Дитяча література
Крихітки

Марко Беденко, Марія Беденко
м’яка; 120х165; 16 с.

Мавпа та слон. Казка. 978-966-10-0056-7
Павучок, який не знав осені. Казка. 978-966-408-341-3
Равлик та Зайченя: Казка. 978-966-408-508-0
Олександр Богемський
м’яка; 120х165; 16 с.
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Годі пустувати, синку. Вірші. 978-966-408-551-6
Хто з ким дружить. Вірші. 978-966-408-321-5
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Оксана Бурда

Помилянки. Українські народні казки. Вірші.
978-966-408-230-0; м’яка; 120х165; 16 с.
Віктор Васильчук

Гавчик і курчатко. Казки. 978-966-408-288-1; м’яка; 120х165; 16 с.
Чому Нічка посварилася з Ранком. Казки.
978-966-408-289-8; м’яка; 120х165; 16 с.
Наталя Гончарова

Як жабки рахували лапки. Вірші.
978-966-10-0047-5; м’яка; 120х165; 16 с.
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Дитяча література

Анатолій Григорук

Автобус бабцю віз горою: Абетка
978-966-408-246-1; м’яка; 120х165; 32 с.

Мала купа: Веселий віршик на лічбу
978-966-408-245-4; м’яка; 120х165; 16 с.

Слон в аптеці

978-966-10-0121-2; м’яка; 166х154; 36 с.
Марія Гуменюк
м’яка; 120х165; 16 с.

Барвистий світ : вірші
966-408-091-8

Кругорік : вірші. 966-408-089-6
Осіння вишиванка : вірші
978-966-408-327-7

Чарівні промінці : вірші
978-966-408-159-4

Василій Дацюк

Нечема і хвалько : казка

978-966-408-550-9; м’яка; 120х165; 16 с.
Анатолій Загрудний
м’яка; 120х165; 16 с.

Вечір зіроньки запріг : колискові
978-966-408-492-2

Діти Землі : вірші. 978-966-408-494-6
Наймиліше слово. Вірші. 978-966-10-0152-6
Чистомовки-закарлючки для онука та
онучки. Вірші. 978-966-10-0045-1
Я навчуся. Вірші. 978-966-408-343-7
Літо. Вірші. 978-966-408-316-1
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Дитяча література

Анатолій Камінчук
м’яка; 120х165; 16 с.

Бабуся-Зимуся: Вірші.
978-966-408-232-4

Зелені їжаки: Вірші.
978-966-408-347-5

Завірюха: Вірші.
978-966-408-338-3

В гостях у білочки: Вірші.
978-966-408-422-9

Кіт пита у кота: Вірші.
978-966-408-423-6

Кольорова книжечка: Вірші.
978-966-408-231-7

Малювальниця: Вірші.
978-966-408-342-0

Рідний край: Вірші.
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978-966-408-344-4; м’яка; 166х154; 16 с.
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м’яка; 120х165; 16 с.
Володимир Кленц

Синиччині суниці:
Вірші для дітей. 966-692-799-3
Чарівливий мій край. Вірші.
978-966-10-0048-2
Ніна Комашня

Ти куди так поспішаєш? Вірші.
978-966-10-0055-0
Володимир Кравчук

Схудла баба снігова. Вірші.
978-966-10-0166-3
Вероніка Лісова

Помилянки про тварин: Вірші.
978-966-408-176-1

Помилянки. Зарубіжні казки.
978-966-408-229-4
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Дитяча література
м’яка; 120х165; 16 с.
Леся Любарська

Бджілка-трудівниця: Вірші.
978-966-408-406-9

Загадки. 978-966-408-440-3
І марить весною земля... Вірші.
978-966-408-439-7

Ісус в моєму серці: Вірші.
978-966-408-429-8

Прокидайся, квітонько: Вірші.
978-966-408-337-6
Леся Мовчун

Ви такого ще не чули: Вірші.
978-966-408-500-4
Тетяна Момот

Жук-олень: Вірші.
978-966-408-501-1

Ой дива, такі дива!

978-966-10-0006-2
Володимир Мордань

Летіть, пливіть та їдьте: Вірші
для дошкільного віку.
966-408-095-0

м’яка; 120х165; 16 с.
Борис Остапенко

Перший сніг: Вірші. 978-966-408-493-9
Марія Павленко

Каштанові ліхтарі: Вірші. 978-966-408-177-8
Коли бусол сніг зачув: Вірші. 978-966-408-174-7
Навчання. Няв-няв-мяу. Вірші. 978-966-10-0014-7
Ой летіли гуси: Колискові. 978-966-408-158-7
Смарагдовий скакунець. Вірші. 978-966-408-182-2
Цікавинка: Вірші. 978-966-408-509-7
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Дитяча література
м’яка; 120х165
Марія Пономаренко

Диво-лижі ведмедика Пухнастика: Казка.
966-692-886-8; 16 с.

Барвисте свято: Вірші.
978-966-408-147-1; 16 с.

Джміль і павучок: Казки.
978-966-408-353-6; 16 с.

Зима: Вірші для дітей.
966-692-861-2; 16 с.

Два веселі павучки: Вірші
для дітей. 966-692-540-0; 8 с.
Котикова муркотанка: Вірші для дітей.
966-408-052-7; 16 с.

Весна: Вірші для дітей.
966-692-858-2; 16 с.

Зачудований гусак: Казка.
978-966-408-351-2; 16 с.
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Як м’яч став веселим: Казки. 978-966-408-354-3; 16 с.
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м’яка; 120х165
Марія Пономаренко

Літо: Вірші для дітей.
966-692-859-0; 16 с.

Загадки і нісенітниці від бабусі Марії. 966-692-722-5; 48 с.
Цілий день скрекочуть жабки: Вірші для дітей.
966-692-541-9; 16 с.

Кубик — песик пречудовий:
Вірші. 978-966-408-340-6; 16 с.
Сердитий добродій: Казки.
978-966-408-352-9; 16 с.

Капці для бабусі: Казка.
966-692-778-0; 16 с.
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Дитяча література
м’яка; 120х165
Віра Паронова

Казковий калейдоскоп. Загадки.
978-966-10-0708-5; 64 с.

Для дитячої душі.

978-966-408-300-0; 16 с.

Дерева і кущі: Загадки.
966-692-499-4; 16 с.

Електроприлади: Загадки.
966-692-565-6; 16 с.

Транспорт: Загадки.
966-692-564-8; 16 с.

Про що говорять птахи: Вірші.
966-692-276-2; 16 с.

м’яка; 120х165
Марійка Розбіцька

Веселе сонечко. Вірші.
978-966-10-0262-2; 16 с.
Тетяна Собецька

Потішки. Вірші.

978-966-408-301-7; 16 с.

Сміливий гусак. Вірші.
978-966-10-3768-6; 32 с.
Ігор Січовик

Кольорова корова. Вірші.

978-966-10-2225-5; 16 с.
Григорій Столярчук

Забіяки. Вірші.

978-966-408-484-7; 16 с.
Галина Шевчук
м’яка; 120х165

Наш друг світлофор: Вірші.
978-966-408-345-1; 16 с.

Спи, дитятко, спи: Колискові. 978-966-408-175-4; 16 с.
Сімсот солов’ят. Українські
народні пісеньки та виграшки. 966-7924-91-2; 16 с.
Джибанець-Воронець. Українські народні лічилки. 966-

7924-92-0; 100х140; 16 с.

Ходи, сонку, в колисоньку.
Українські народні колискові пісні. 966-7924-96-3; 24 с.
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Дитяча література
Розмальовки

Ірина Клід
м’яка; 205х290

А я просто українка,
україночка.
Альбом-розмальовка
978-966-10-1371-0; 16 с.

Писанковий кошик.
Розмальовка з
коломийками про писанки
978-966-10-2827-1; 8 с.

Поміркуй,
розв’яжи, розмалюй
978-966-10-2318-4; 16 с.

Розмальовка. Автомобілі
978-966-10-0818-1; 8 с.

Ірина Дем’янова

Знайкова абетка
978-966-10-4987-0; м’яка; 205х290; 32 с.
Оксана Скляренко

Моя улюблена лялька
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978-966-10-5287-0; м’яка; 205х210; 24 с.
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Людмила Савчук

Бігла білка. Розмальовка

978-966-10-1916-3; м’яка; 170х200; 12 с.

Літо-літечко. Вірші. Розмальовка для дітей дошкільного віку

978-966-10-1722-0; м’яка; 205х165; 16 с.

Поспитайте в Гриця.
Альбом-розмальовка.

978-966-10-0109-0; м’яка; 200х145; 16 с.

Треба ділитись: вірші. Розмальовка для дітей дошкільного
віку

978-966-10-3735-8; м’яка; 170х200; 16 с.
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Дитяча література
м’яка; 205х290
Андрій Будник

Альбом-розмальовка
Барбара.
Твоя улюблена лялька-подружка

978-966-10-2020-6; 16 с.

Планета динозаврів. Частина 1
978-966-10-2019-0; 24 с.

Планета динозаврів. Частина 2
978-966-10-2018-3; 24 с.

м’яка; 205х290
Віра Паронова

Вивчаємо кольори:
розмальовка з наклейками
978-966-10-3759-4; 8 с.

Катрусин ранок: вірші 978-

966-10-3770-9; 24 с.

Казка про правила дорожнього руху : розмальовка
978-966-10-5107-1; 8 с.

Ольга Золотник

Вивчаємо породи собак. Альбом-розмальовка 978-966-10-0264-6; м’яка; 170х200; 16 с.
Відомі кораблі. Альбом-розмальовка 978-966-10-0080-2; м’яка; 170х200; 8 с.
Забавні ігри. Альбом-розмальовка 978-966-408-507-3; м’яка; 205х290; 16 с.
Зимові свята. Читанка-мальованка 978-966-10-3279-7; м’яка; 170х240; 32 с.
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Дитяча література
Олександра Мельничайко

Абетка-розмальовка. Лісова казка 978-966-10-2713-7; м’яка; 170х200;
16 с.

Наталія Юніцька

Пригоди Аліси та Анфіси.
Книжка-розмальовка

978-966-10-0021-5; м’яка; 205х290; 32 с.

Ольга Золотник

Альбом-розмальовка
м’яка

Лічимо до двадцяти.

978-966-10-0079-6; 205х290; 16 с.

Лічимо до десяти.

978-966-408-514-1; 205х290; 16 с.

Математична прогулянка.
978-966-408-513-4; 205х290; 8 с.

Моя улюблена лялька.

978-966-10-0083-3; 170х200; 16 с.
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Розкажи про мене.
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978-966-10-0081-9; 170х200; 16 с.

Галина Кізілова

Загадки-розмальовки
м’яка; 170х200; 16 с.

Герої Старого Завіту.
978-966-10-0181-6

Діти в Біблії.

978-966-10-0410-7

Жінки в Біблії.
978-966-10-0409-1
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Дитяча література
Серія «АБРАЧУПАБРИКИ»
Ірина Мацко

Розмальовка-гра для дітей
молодшого шкільного віку

У книзі-грі дитині пропонується не лише розфарбувати кумедних звірят, а й дізнатися про
них більше із коротких, легких для запам’ятовування віршиків.
Після розфарбування малюнків та прочитання
віршів ігри тривають. Книжечку можна розрізати по намічених лініях і, переплутуючи
частинки зображень звірят, утворювати різні
химерні створіння.
м’яка; 205х290; 20 с.

Плутанка в Африці. 978-966-10-2743-4
Плутанка на подвір’ї. 978-966-10-2740-3
Плутанка у лісі. 978-966-10-2741-0
Плутанка у травичці. 978-966-10-2742-7

Серія «Дитина і світ»
Людмила Савчук

Розмальовка

м’яка

Веселий їжачок.
966-692-707-1;
205х290; 16 с.

Здрастуйте!

978-966-408-165-5;
170х200; 8 с.
Світлана Радчук

Чарівний світ
ельфів. Розмальовка
978-966-10-1347-5;
м’яка; 290х415; 12 с.

Людмила Савчук Розмальовка

м’яка; 170х200; 8 с.

Весна. 978-966-408-163-1

Осінь. 978-966-408-161-7

Літо. 978-966-408-162-4

Зима. 978-966-408-164-8
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Дитяча література
м’яка; 205х290; 8 с.

Допиши слово.
Альбом-розмальовка
978-966-408-150-1
Ірина Клід

З якої казки?
Альбом-розмальовка
966-692-864-7

Розмалюй писанку.
Альбом-розмальовка
966-692-865-5

Святий Миколаю,
я тебе чекаю.
Розмальовка
978-966-10-1022-1

Чия писанка краща?
Альбом-розмальовка.
966-692-854-X

м’яка; 205х290
Зеновія Юськів

Казка про чарівні писанки. Альбом-розмальовка
978-966-408-170-9; 12 с.

Анастасія Сосновська

Звірі і птахи.
Альбом-розмальовка
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966-692-352-1; 8 с.
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Володимир Басалига

Альбом-розмальовка
Курочка ряба.

966-692-378-5; м’яка; 205х290; 8 с.

м’яка; 205х290
Світлана Дреботюк Альбом-розмальовка

Лічилка-розмальовка. 978-966-408-459-5; 12 с.
Подарунки від Миколая. 978-966-408-462-5; 8 с.
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Дитяча література

Ольга Золотник Альбом-розмальовка
м’яка; 205х290

Лічимо до десяти. 966-692-353-Х; 8 с.

Тварини рідного краю. 966-692-354-8; 8 с.

Поведінка за столом. 966-692-516-8; 8 с.

Чи вмієш ти одягатися? 966-692-518-4; 8 с.

Полічи і розмалюй. 966-692-337-8; 8 с.

Я чекаю Миколая. 966-692-779-9; 16 с.

Режим дня. 966-692-517-6; 8 с.

Таємниці великоднього кошика.
966-692-878-7; 170х200; 16 с.

Поміркуй і розфарбуй.
Альбом-розмальовка
978-966-408-151-8; м’яка;
205х290; 8 с.

Ірина Мартинець

Мишеня та клоун.
Розмальовка

978-966-408-171-6; м’яка;
170х200; 8 с.
Олег Кіналь

Ой котилась писанка.
Альбом-розмальовка
966-692-879-5; м’яка;
170х200; 8 с.
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Дитяча література
Наталя Будна

Цікавинки для дитинки.
Альбом-розмальовка

м’яка; 205х290; 8 с.

Випуск 1. 978-966-408-116-7
Випуск 2. 978-966-408-117-4

Серія «Тямущий дошколярик»
Тетяна Будна

Обведи та розмалюй
+ наклейки

м’яка; 205х290; 8 с.

Іграшки

978-966-10-1499-1

Рослини

978-966-10-1503-5

Дикі тварини

978-966-10-1498-4

Тварини свійські
978-966-10-1501-1

Транспорт
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978-966-10-1500-4
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Мультфільм+розмальовка
Серія «Мультфільм + розмальовка» — найкращий варіант розважити
та зайняти дітей! Дитячу увагу приковує кольоровий мультик з повчальними ураїнськими казками, а під
руками — оригінальна розмальовка
з героями казок! Дитина має можливість відтворити власний уявний образ казкових героїв.
м’яка; 205х290; 12 с.

Розмальовка + мультфільм
(СD)
Коза-дереза. 2005000000058
Лисичка та журавель.
2005000000027

Лисичка-сестричка та вовкпанібрат. 2005000000034
Пан Коцький. 2005000000041

Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44

Дитяча література
Розмальовки-антистрес

Натхнення.
Розмальовка-антистрес

м’яка; 170х220; 64 с.

Довкола світу. 978-966-10-4726-5
Душевний спокій. 978-966-10-4724-1
Квітковий світ. 978-966-10-4725-8
Почувайся добре. 978-966-10-4728-9
Райський сад. 978-966-10-4727-2
Щасливий світ. 978-966-10-4729-6

Кріс Ґарвер

Кольорова Одіссея. Креативна розмальовка. 978-966-10-4811-8; м’яка; 235х225; 96 с.
Ростислав Крамар

Звіросад. Розмальовка-антистрес. 978-966-10-4797-5; м’яка; 245х223; 24 с.
Ганна Осадко

Розмальовка-антистрес. Про головне. 978-966-10-4581-0; м’яка; 235х225; 24 с.

тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com
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Юліан Пресс
тверда; 170х240; 128 с.

Знайди злочинця. Місце злочину: монастир «Воронів камінь» : збірка детективних історій

978-966-10-5575-8

Знайди Злочинця. Операція «Золотий
скіпетр» : збірка детективних історій

Знайди злочинця. Прокляття чорного стрільця : збірка детективних
історій

978-966-10-5592-5

Знайди злочинця. Операція «Жовтий
дракон» : збірка детективних історій
978-966-10-5610-6

978-966-10-5576-5

Магазини «Дім книги» • Магазини «Дім книги» • Магазини «Дім книги»
Тернопіль
вул. Руська, 14
(068) 105-15-31
shop1@bohdan-books.com
вул. Злуки, 37
(0352) 51-06-65
shop2@bohdan-books.com
вул. Й. Сліпого, 1
(0352) 43-03-71
shop6@bohdan-books.com
вул. М. Коперніка, 19/1
(0352) 43-01-39;
(096) 130-47-58
shop16@bohdan-books.com

Чернівці
вул. П. Сагайдачного, 6
(0372) 52-27-34;
(050) 952-31-88;
(050) 580-48-88
shop3@bohdan-books.com

вул. Ентузіастів, 2 а (ринок)
(067) 350-14-96;
(099) 023-85-56
shop14@bohdan-books.com

Славута
вул. Я. Мудрого, 34/2
(03842) 2-21-13;
(098) 604-58-23;
(096) 750-26-73
shop4@bohdan-books.com

Вишнівець
вул. Т. Шевченка, 14А
(068) 847-14-68
shop9@bohdan-books.com

Луцьк
вул. Лесі Українки, 35А
(Книжковий пасаж)
(067) 350-39-18
shop11@bohdan-books.com
пр. Волі, 3
(067) 350-39-16
shop12@bohdan-books.com

Монастириська
вул. Т. Шевченка, 36
(03555) 2-16-37;
(096) 941-36-18
shop13@bohdan-books.com

Вінниця
Теребовля
вул. кн. Василька, 105
(03551) 2-38-44;
(097) 443-34-47
shop7@bohdan-books.com

Хмельницький
вул. М. Грушевського, 50
(0382) 70-40-04;
(097)714-22-92
shop10@bohdan-books.com

вул. О. Соловйова, 3/2
(0432) 65-65-99; 63-06-36;
(067) 350-09-17
shop15@bohdan-books.com
вул. М. Коцюбинського, 33 а
(0432) 61-78-25;
(067) 350-48-07
shop17@bohdan-books.com

вул. М. Пирогова, 55
(096) 051-38-00

Львів
пл. А. Міцкевича, 8
(032) 235-70-04; 235-57-50;
(067) 350-37-93
shop19@bohdan-books.com
просп. Червоної калини, 105
(097) 136-65-43
shop22@bohdan-books.com

Київ
просп. Ю. Гагаріна, 27
1-й поверх
(Книжкова палата України)
(044) 296-89-56; 292-89-42;
(095) 808-41-05;
(095) 808-32-79
nk-bogdan@ukr.net
вул. М. Драгоманова, 5а
(096) 066-01-98

Видавництво «Навчальна книга — Богдан» у соцмережах:
bohdanbooks
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Інтернет-магазин www.dk-books.com
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