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Авторка: Інна Руда

l Кількість сторінок: 20
l Вік: від 0 до 4 років
l Обкладинка: книжка-картонка
l Розмір: 225х225 мм

Це книжка-розглядайка. У ній обмаль тексту, проте є безліч цікавих дета-
лей на сюжетних малюнках. Віммельбух — чудова альтернатива однома-
нітним книжкам для розвитку дітей, адже ненав’язливо вчить помічати, за-
пам’ятовувати, фантазувати, бути уважним, мислити логічно, грамотно вис-
ловлюватися та створювати власну версію подій на сторінках книжки.

• У книжці представлено архітектуру трьох українських міст. 

• Кожна деталь і кожен сюжет мають продовження на наступній сторінці.

• Хоча ця книжка і про зиму, але вона буде актуальною цілий рік! 

• Із цією книжкою неможливо засумувати, адже щоразу можна вигаду-
вати нові історії та знаходити всілякі цікавинки. 

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Джен Фернлі

l Кількість сторінок: 32
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда (+суперобкладинка)
l Розмір: 250х290 мм

Емоційно ілюстративна історія про маленьку вільшанку, яка напередодні 
Різдва проявила себе напрочуд щедрою до своїх друзів. Вона поділилася 
своїми одежинками-безрукавками з тими, хто потребував цього найбільше, 
а сама стала замерзати. Одначе її щедрість не була деремною! Вільшанка 
отримала особливий подарунок від самого Санти — найяскравішу червону 
камізельку!

У живій природі ця пташка дуже гарна саме завдяки червоній грудці.

• Чудові ілюстрації, які занурюють у казкову святкову атмосферу.

• Пробуджує дітей на благородні вчинки.

• Вчить бути емпатичними та цінувати друзів.

• Крутий сторітелінг про маленьку червону пташку, який перенесе дитину 
в атмосферу Різдва.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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• Період зимових свят ніби спеціально вигаданий для читання різдвяних 
історій. Ця сімейна традиція надасть зимі яскравих барв і запам’ятається 
дітлахам на все життя.

• Текст написаний у віршованій формі – малеча буде у захваті!

• Авторка зашифрувала в книзі декілька важливих думок. Який би ти не був 
крихітний, твої бажання важливі. Чари — це обставини, що поєднуються             
і змінюють життя. Дружба — найголовніший подарунок. Дарувати так са-    
мо приємно, як отримувати подарунки.

• Разом з батьками діти знайдуть чимало інших важливих думок. За обго-
воренням час мине цікаво і з користю!

• Милі малюнки Сари Массіні зачарують дітей і дорослих.

• Добрих новорічних історій не буває забагато. Чергова перлина «Мишеня та 
ніч перед Різдвом» — подарунок, що створює святковий настрій.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

Авторка: Трейсі Кордерой

l Кількість сторінок: 32
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 270х255 мм

Час різдвяний, тихий вечір,

Світло згасло, місто спить.

В домі тиша, ані звуку…

… не спить лише самотнє мишеня, яке живе у старому годиннику. Тож, коли 
з’являється Санта, що заблукав у віхолі, саме Миш рятує свято.

Вони вдвох летять крізь небеса, щоб встигнути роздати дітям усі подарунки, 
поки не настав різдвяний світанок.
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Авторка: Галина Малик

l Кількість сторінок: 40
l Вік: від 4 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 235х305 мм

Літературно-художнє видання для дітей дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку, яке допоможе у віршованій формі дізнатися про місяці та пори 
року. Книжка від улюбленої дитячої письменниці Галини Малик і таланови-
тої художниці Ольги Кваші. Вірші включено до шкільної програми.

• 40 сторінок мандрівки порами року в супроводі чудових ілюстрацій. 

• 24 захопливі віршики про місяці та пори року.

• 12 цікавих загадок та лічилок. 

• 55 дивовижних ілюстрацій у класичній манері.  

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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l Кількість сторінок: 32
l Вік: від 1 до 5 років
l Обкладинка: тверді сторінки з об’ємними елементами
l Розмір: 180х240 мм

Абетка — це та книга, з якої починається все: любов до читання, до книг, до 
пізнання, до часу проведеного з найріднішими. Тому першу книгу дитини, 
«Абетку», обирають з особливим трепетом. Ми створили таку Абетку, яку 
навіть дорослий передивиться з першої сторінки і до останньої! Бо вона 
справді вражає!
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• Об’ємні літери. Це повний інтерактив віддчуттів. Кожну літеру можна 
не лише прочитати, але у прямому сенсі відчути кінчиками пальчиків.

• Несподівані сміливі образи до об’ємних літер. Їх створила художниця 
Ірина Рутило до кожного розвороту. Вони подарують величезну радість 
нашим малим і великим читачам.

• Розвиток дрібної моторики. Для дитини — це вкрай важливо, і має осо-
бливе значення. Дрібна моторика впливає на зростання рівня інтелекту 
та мовлення дитини.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

18 19
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• У цій легкій, веселій та грайливій казці відбувається багато різних пригод.

• Усі події казки динамічні, й дуже пізнавальні. 

• Письменниця Оксана Кротюк пише весело, невимушено й легко, вона 
добре знає інтереси й вікові можливості маленького читача.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ

Авторка: Оксана Кротюк

l Кількість сторінок: 10
l Вік: від 0 до 3 років
l Обкладинка: книжка-картонка
l Розмір: 235х217 мм

Книжка письменниці Оксани Кротюк та художника Костя Лавра. У веселій, 
казці можливі найнесподіваніші дива. А почалося все з того, що великий 
синій кит розсердився на море, яке в час негоди стало розбурханим і не-
затишним, та вирішив його випити. Зчинився переполох. Усі мешканці під-
водного царства запанікували. 
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• Книга введе малечу в світ міжособистісних стосунків, допоможе зрозуміти, 
що і як в ньому влаштовано.

• Потрібно підготувати дитину до появи братика або сестрички? Сміливо ку-
пуйте цей посібник і використайте його як інструмент для важливої розмови.

• Книга на зрозумілому для двох-трирічних дітей рівні піднімає теми сорому, 
приватності, особистісних меж. З її допомогою ви закладете підґрунтя без-
печної поведінки.

• Дітлахи отримають важливі знання: вивчать частини тіла, спробують роби-
ти висновки про поведінку дорослих та однолітків, зрозуміють, які види лю-
бові бувають, а також дізнаються, що бути самостійними — приємно.

• Барвисті ілюстрації відомої ілюстраторки — це гарантія, що дитина полю-
бить свою нову книжку.

• Малюки обожнюють книги з віконечками! Цей елемент гри допоможе ди-
тині весело і цікаво опанувати корисну інформацію.

• Якісна розвивальна книга для найменших читачів — чудовий подарунок ко-
жному маленькому хлопчику чи дівчинці.

• Ця книжка — перша частина неймовірної серії про стосунки «Поговоримо 
про любов». Наступні три книги адресовані дітям 6–8, 9–11 и старшим 12 
років. Вони втілюють мрію видавництва «Каламар» виростити нове поколін-
ня українців — свідомих, вільних, обізнаних в розмаїтті людських стосунків, 
тих, що не соромляться природних питань фізіології та вміють дотримува-                
тися особистісних меж. Ці чотири книжки спростять шлях дітлахів в їхнє до-
росле життя.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

Авторки: Надін Муше, Валері Комб

l Кількість сторінок: 20
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 170х230 мм

Діти природно цікавляться всім, що пов’язано з їхнім тілом і сексуальністю. 
Від трьох до шести років вони ставлять чимало запитань, на які мають отри-
мувати прості і чесні відповіді, адаптовані до їхнього віку. Діти навчаються      
і розвиваються, спостерігаючи за іншими. У цій книзі вони познайомляться       
з правилами повсякденного життя, що таке любов і дружба, як поважати се-
бе та інших. Ця книжка, водночас відверта, делікатна й інформативна, — ре-
зультат співпраці двох авторок: журналістки та психологині.
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Авторка: Інна Руда

l Кількість сторінок: 20
l Вік: від 0 до 4 років
l Обкладинка: книжка-картонка
l Розмір: 225х225 мм

Це книжка-розглядайка. У ній обмаль тексту, проте є безліч цікавих дета-
лей на сюжетних малюнках. Віммельбух — чудова альтернатива однома-
нітним книжкам для розвитку дітей, адже ненав’язливо вчить помічати, за-
пам’ятовувати, фантазувати, бути уважним, мислити логічно, грамотно вис-
ловлюватися та створювати власну версію подій на сторінках книжки.
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• У книжці представлено архітектуру трьох українських міст. 

• Кожна деталь і кожен сюжет мають продовження на наступній сторінці.

• Хоча ця книжка і про зиму, але вона буде актуальною цілий рік! 

• Із цією книжкою неможливо засумувати, адже щоразу можна вигаду-
вати нові історії та знаходити всілякі цікавинки. 

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

Авторка: Джен Фернлі

l Кількість сторінок: 32
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда (+суперобкладинка)
l Розмір: 250х290 мм

Емоційно ілюстративна історія про маленьку вільшанку, яка напередодні 
Різдва проявила себе напрочуд щедрою до своїх друзів. Вона поділилася 
своїми одежинками-безрукавками з тими, хто потребував цього найбільше, 
а сама стала замерзати. Одначе її щедрість не була деремною! Вільшанка 
отримала особливий подарунок від самого Санти — найяскравішу червону 
камізельку!

У живій природі ця пташка дуже гарна саме завдяки червоній грудці.
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Авторка: Трейсі Кордерой

l Кількість сторінок: 32
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 270х255 мм

Час різдвяний, тихий вечір,

Світло згасло, місто спить.

В домі тиша, ані звуку…

… не спить лише самотнє мишеня, яке живе у старому годиннику. Тож, коли 
з’являється Санта, що заблукав у віхолі, саме Миш рятує свято.

Вони вдвох летять крізь небеса, щоб встигнути роздати дітям усі подарунки, 
поки не настав різдвяний світанок.

• Чудові ілюстрації, які занурюють у казкову святкову атмосферу.

• Пробуджує дітей на благородні вчинки.

• Вчить бути емпатичними та цінувати друзів.

• Крутий сторітелінг про маленьку червону пташку, який перенесе дитину 
в атмосферу Різдва.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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• Період зимових свят ніби спеціально вигаданий для читання різдвяних 
історій. Ця сімейна традиція надасть зимі яскравих барв і запам’ятається 
дітлахам на все життя.

• Текст написаний у віршованій формі – малеча буде у захваті!

• Авторка зашифрувала в книзі декілька важливих думок. Який би ти не був 
крихітний, твої бажання важливі. Чари — це обставини, що поєднуються             
і змінюють життя. Дружба — найголовніший подарунок. Дарувати так са-    
мо приємно, як отримувати подарунки.

• Разом з батьками діти знайдуть чимало інших важливих думок. За обго-
воренням час мине цікаво і з користю!

• Милі малюнки Сари Массіні зачарують дітей і дорослих.

• Добрих новорічних історій не буває забагато. Чергова перлина «Мишеня та 
ніч перед Різдвом» — подарунок, що створює святковий настрій.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

Авторка: Галина Малик

l Кількість сторінок: 40
l Вік: від 4 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 235х305 мм

Літературно-художнє видання для дітей дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку, яке допоможе у віршованій формі дізнатися про місяці та пори 
року. Книжка від улюбленої дитячої письменниці Галини Малик і таланови-
тої художниці Ольги Кваші. Вірші включено до шкільної програми.
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• 40 сторінок мандрівки порами року в супроводі чудових ілюстрацій. 

• 24 захопливі віршики про місяці та пори року.

• 12 цікавих загадок та лічилок. 

• 55 дивовижних ілюстрацій у класичній манері.  

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

Автор: Ганс Християн Андерсен

l Кількість сторінок: 232
l Вік: від 12 до 18 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 150х220 мм

Славетний казкар, улюбленець дітей і дорослих Ганс Християн Андерсен на-
писав шедевр: надзвичайно зворушливу казку про крихітну дівчинку на ім’я 
Дюймовочка. Казка вийшла в перекладі Галини Кирпи, ім’я якої відтепер є в 
Honour List 2018 серед найкращих перекладачів дитячої літератури світу. 
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• Сучасні ілюстрації від Грасі Олійко, завдяки яким ця книжка стала вит-
вором мистецтва.

• Чудовий подарунок для тих, хто вірить, що добро і любов роблять світ кра-
щим і людянішим.  

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Анна Льєнас

l Кількість сторінок: 48
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 250х250 мм

Головний герой книги — веселий Монстрик, який допоможе дитині зрозу-
міти п’ять основних емоцій. Адже на його душі і жовто, й синьо, і червоно,       
й чорно, і зелено водночас. У 2015 році книжка отримала премію ім. Жун-
седи в номінації «Найкраща книжка з малюнками». Тільки в Іспанії було 
продано понад 300 тис. примірників. Книжку перекладено 24 мовами.

• Малюнки допомагають весело й делікатно досліджувати кольори та 
почуття.

• Книжка сприяє розвитку емоційного інтелекту в малюка.

• Пояснює дитині, як розпізнавати почуття та як їх висловлювати.

• Книжка стала навчальним посібником із дослідження емоцій для 
дітей 3–5 років в іспанських садочках.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Анна Льєнас

l Кількість сторінок: 48
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: м’яка
l Розмір: 210х270 мм

Розмальовка «Монстрик і його кольори» є чудовим доповненням до одно-
йменної ілюстрованої книжки Анни Льєнас. Діти зможуть відточити знання 
про емоційний інтелект, здобуті після прочитання книжки. 

• Весело і творчо дає дітям змогу розуміти й висловлювати власні почуття.

• Небанальні ілюстрації та короткі фрази-пояснення роблять розмальовку 
справді захопливою.

• Розмальовка є доповненням до книжки «Монстрик і його кольори» та 
дає змогу попрактикуватися й відточити знання про кольорові емоції. 

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:



4140
Авторка: Анна Льєнас

l Кількість сторінок: 40
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 250х250 мм

Кольоровий Монстрик розкаже, чого очікувати від першого дня у школі, 
та допоможе дитині зрозуміти власні почуття. Книжка є продовженням іс-
торії «Монстрик і його кольори», яка стала справжнім бестселером. 

• Актуальна для дітей, які йдуть у перший клас. Моделює ситуації, що ви-
никають із перших днів у школі. А також підказує, як у них поводитися.

• Книжка в розважальній формі пояснить малюкам, що таке школа, та 
заспокоїть перед першим навчальним днем.

• Разом із Монстриком діти з’ясують основні почуття та життєві ситуації. 

• Книжка містить яскраві малюнки від провідних каталонських ілюстраторів. 

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Анна Льєнас

l Кількість сторінок: 216
l Вік: від 6 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 170х220 мм

Щоденник створила авторка книжки «Монстрик і його кольори» та «Монс-
трик іде в школу» Анна Льєнас. Він допоможе дітям зрозуміти й висловити 
власні почуття. Чудово поєднується з книжкою «Монстрик іде до школи»,      
хоча також його можна купувати окремо.

• Анна Льєнас пропонує дитині щодня записувати на папері свої заняття             
й почуття, що їх супроводжували. Це допоможе їй сформувати при-
чинно-наслідкові зв’язки та проаналізувати власну поведінку. 

• У книжці представлено різні вправи для розвитку мислення і творчих на-
вичок малюка.

• 216 сторінок практичних та корисних занять для розвитку емоційного 
інтелекту дитини.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Сусанна Ісерн

l Кількість сторінок: 36
l Вік: від 3 до 6 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 270х245 мм

Книжка про дитину, яка постійно каже «ні». Завдяки чудовому сторітелін- 
гу маленький читач  повністю зануриться в повчальну історію та впізнає се-
бе в головній героїні. 

• Книжка допоможе батькам пояснити та налагодити з малюками важливі 
побутові процеси. 

• Цікавий персонаж, завдяки якому діти переосмислюють свою поведінку. 

• Яскраві ілюстрації до книжки намалювала художниця Росіо Бонілла. 
Вони допоможуть перенести дитину в казковий світ.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Сусанна Ісерн

l Кількість сторінок: 44
l Вік: від 4 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 248х315 мм

У книжці йдеться про різні Суперсили, такі як Творчість, Танець, Наполег-
ливість, які є здібностями людини. Один розворот — одна історія. Авторка 
майстерно використовує сторітелінг, присвоюючи кожну Суперсилу окре-
мому героєві та описуючи нову ситуацію. 

• Від сторінки до сторінки дитина відкриватиме нову Суперсилу, а в дея-
ких із них упізнаватиме себе. 

• Книжка розвиває впевненість у собі, а також переконає малюка в його 
унікальності та неповторності. 

• Яскраві ілюстрації до книжки зробила  художниця Росіо Бонілла. Завдяки 
їм дитина максимально зануриться в кожну історію.

• У кінці книжки наявний інтерактив. Тому батьки разом із дитиною зможуть 
проводити час, розмірковуючи про різні Cуперсили.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Сусанна Ісерн

l Кількість сторінок: 44
l Вік: від 4 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 248х315 мм

У книжці йдеться про різні Суперсили, такі як Творчість, Танець, Наполег-
ливість, які є здібностями людини. Один розворот — одна історія. Авторка 
майстерно використовує сторітелінг, присвоюючи кожну Суперсилу окре-
мому героєві та описуючи нову ситуацію. 

• Цікаві вправи. Направлені на усвідомлення дитиною своєї унікальності 
та розвиток власних умінь.

• Креативний інтерактив. У Зошиті Суперсил можна записувати почуття, 
вигадувати історії, виконувати вправи, прибирати у шафі за допомогою 
стікерів та навіть зрозуміти який стиль танців найбільше до серця. Все, 
для того, аби дитина розвивалася та пізнавала себе.

• Доповнення до книги. Зошит є прекрасним продовженням «Великої 
книжки Суперсил». Він закріпить впевненість дитини у собі.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Сусанна Ісерн

l Кількість сторінок: 44
l Вік: від 4 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 248х315 мм

Ця суперкнижка для батьків і дітей, які прагнуть стати ближчими одне до 
одного та розвиватися в гармонії зі своїм внутрішнім світом. Це спро-ба 
виокремити ті речі в нашому житті, що найбільше наповнюють та окри-
люють наших дітей. Для кожного вони свої: далекі подорожі, спогади, кни-
жки, природа або навіть таємний сховок на дереві. Слід тільки зазирнути 
глибоко в себе і знайти власний особливий «Суперскарб».

• Чудові історії. Майстерний сторітелінг, створений письменницею Сусан-
ною Ісерн, завдяки якому вона зуміла окреслити чимало вдалих дитячих 
життєвих уподобань, своєрідних  суперскарбів, які дарують дітям особис- 
тий психологічний затишок та щастя.

• Яскраві та характерні ілюстрації. Створені іспанською художницею Ро-      
сіо Боніллою, які не залишать байдужими ані дитину, ані батьків. 

• Яскраві ілюстрації до книжки зробила  художниця Росіо Бонілла. Зав-
дяки їм дитина максимально зануриться в кожну історію.

• У кінці книжки наявний інтерактив. Тому батьки разом із дитиною зможуть 
проводити час, розмірковуючи про різні Cуперсили.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Ельса Пунсет

l Кількість сторінок: 48
l Вік: від 5 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 220х205 мм

Відчайдухи – це Алексія, Тасі та їхній песик Рокі. Вони поки не здогадують-
ся, що скоро потраплять на Олімпіаду емоцій, де з ними стануться справж-
ні дива. У товаристві мартинки Флорестан, доброї та досвідченої тренер-    
ки з емоцій, вони виконуватимуть складні, однак веселі і захопливі зав-
дання. У цій книжці відчайдухи навчаться бути сміливими й опановувати 
страх — і ми разом із ними!

• Разом з головними героями маленькі читачі досліджуватимуть емоційну 
сферу, особливо відчуття страху.

• Уважний читач знайде чимало корисних порад. Серед них чудовий рецепт 
засинання від Тасі, або настанови найкращої тренерки з опанування страху,

• мартинки на ім’я Флорестан. Малюки навчаться помічати ознаки боязкості 
і складуть план подолання тривоги.

• За читанням і обговоренням Відчайдух батьки якісно проведуть спільний 
час з дітьми, краще зрозуміють їхній внутрішній світ.

• В кінці книги міститься Майстерня емоцій від експертки світового рівня у 
сфері розвитку емоційного інтелекту. Це розділ для дбайливих батьків, 
в якому наведені основні страхи дітей різного віку, способи допомогти 
малюкамі їх опанувати, арсенал дієвих стратегій та інша інформація, подана 
практично і стисло.

• Відчайдухи надзвичайно багатофункціональні. Книга має вигадливий сю-
жет та кумедні і милі ілюстрації. Вона близько познайомить дитину зі свої-             
ми емоціями. Це практикум опанування страху для дітей і цілковито прак-
тична, з дієвими техніками методичка для батьків.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Ельса Пунсет

l Кількість сторінок: 48
l Вік: від 5 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 220х205 мм

Відчайдухи — це Алексія, Тасі та їхній песик Рокі. Вони ще не здогадують-
ся, що скоро творитимуть чудеса за допомогою своїх емоцій. У товаристві
птахи-мартинки Флорестан, доброї та досвідченої тренерки з емоцій, вони
виконуватимуть складні, однак веселі і захопливі завдання. У цій книжці ми
разом із відчайдухами здійснимо небезпечну рятувальну операцію, знай-
демо найцінніший скарб і навчимося покращувати самооцінку.

• Численні фанати книжки Як відчайдухи стрибали з висоти з нетерпін-
ням чекали продовження пригод відчайдух. Отже, перша причина купи-         
ти книгу — поповнити серію.

• Відчайдухи в пошуках скарбу — це робота з вразливою дитячою самооцін-
кою і спрямована передусім на сором’язливих дітей, кого виклики змушу-
ють зробити крок назад.

• Окрім важливої психологічної складової, Відчайдухи — ще й надзвичайно 
цікава історія, адже найбільше в світі діти люблять пригоди!

• Відчайдухи дають батькам можливість з користю провести час з дітьми. 
Книгу захопливо читати, а обговорювати ще цікавіше.

• В кінці книги є методичка для батьків, в якій стисло і мега-практично описа-
но, як допомогти дітям ставати впевненішими в собі.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Ельса Пунсет

l Кількість сторінок: 48
l Вік: від 5 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 220х205 мм

Відчайдухи — це Алексія, Тасі та їхній песик Рокі. Вони ще не здогадуються, 
що скоро творитимуть чудеса за допомогою своїх емоцій. У товаристві пта-
хи-мартинки Флорестан, доброї та досвідченої тренерки з емоцій, вони що-
ночі виконуватимуть складні, однак веселі й захопливі завдання. Ми буде-
мо спостерігати за пригодами відчайдухів і заввиграшки навчимося дава-ти 
раду емоціям: дізнаємося їхні ознаки, способи заспокоїтися чи перетворити 
одну емоцію на іншу.

У книжці «Відчайдухи і пригода на маяку» наші друзі навчаться слухати од-
не одного і діяти як команда. А ми з’ясуємо, як тренувати свої соціальні на-
вички, аби покращити стосунки з людьми.

• Маленькі і дорослі фанати серії «Майстерня емоцій», що розповідає історії 
про чарівливих дітлахів-відчайдухів та їхнього сміливого песика мають мож-
ливість доповнити колекцію новою пригодою улюблених героїв.

• «Відчайдухи і пригода на маяку» допоможе читачам розкрити секрети гарних 
взаємин з іншими людьми. Це надзвичайно важлива тема для дітей 5 — 8 ро-
ків, що активно вчаться дружити і співпрацювати з однолітками.

• Окрім важливої психологічної складової, «Відчайдухи» — ще й надзвичайно 
цікава історія, адже найбільше в світі діти люблять пригоди!

• Для батьків «Відчайдухи» — можливість з користю провести час з дітьми. Кни-
гу захопливо читати, а обговорювати ще цікавіше!

• В кінці книги, як і в двох попередніх, є методичка для батьків від світової 
експертки в царині емоційного інтелекту, Ельси Пунсет. В ній стисло і мега-
практично описано, як допомогти дітям будувати стосунки.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Ельса Пунсет

l Кількість сторінок: 48
l Вік: від 5 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 220х205 мм

Відчайдухи — це Алексія, Тасі та їхній песик Рокі. Вони ще не здогадуються, 
що скоро творитимуть чудеса за допомогою своїх емоцій. У товаристві пта-
хи-мартинки Флорестан, доброї та досвідченої тренерки з емоцій, вони ви-
конуватимуть складні, однак веселі й захопливі завдання. У цій книжці від-
чайдухи побувають у музеї, сваритимуться з власними тінями та навчаться 
давати раду власним злості та гніву. А ми вивчимо кілька протидрату-
вальних прийомів.

• Разом з головними героями маленькі читачі познайомляться з власними 
емоціями, особливо з гнівом.

• Діти поринуть у захопливу пригоду разом з Алексією, Тасі і Рокі. Принагідно 
вони більше дізнаються про гнів та навчаться використовувати його та пану-
вати над ним.

• Уважний читач знайде чимало корисних порад та лайфхаків, захованих 
в тексті історії.

• За читанням і обговоренням «Відчайдухів» батьки якісно проведуть спільний 
час з дітьми, краще зрозуміють їхній внутрішній світ.

• В кінці книги міститься «Майстерня емоцій» від експертки світового рівня        
у сфері розвитку емоційного інтелекту. Це розділ для дбайливих батьків з ар-
сеналом дієвих стратегій поводження з гнівом, поданих практично і стисло.

• Отже «Відчайдухи» — це 5 в 1: ✔  вигадливий сюжет; ✔  кумедні і милі ілю-
страції; ✔  близьке знайомство дитини зі своїми емоціями; ✔  практикум 
опанування гніву; ✔  цілковито практична, з дієвими техніками, методичка 
для батьків.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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6160
Авторка: Ельса Пунсет

l Кількість сторінок: 48
l Вік: від 5 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 220х205 мм

Відчайдухи — це Алексія, Тасі та їхній песик Рокі. У товаристві птахи-мартинки 
Флорестан, доброї та досвідченої тренерки з емоцій, вони виконують склад-
ні, однак веселі й захопливі завдання, щоб навчитися давати раду своїм емо-
ціям. У цій книжці відчайдухи навчаться застосовувати особливий хист, який 
є в усіх нас: полегшувати сум і допомагати в цьому іншим.

• Разом з головними героями маленькі читачі та їхні батьки ближче придив-
ляться до власних емоцій, зокрема до суму.

• Діти поринуть у захопливу пригоду разом з Алексією, Тасі і Рокі. Принагідно 
вони дізнаються, як втішити себе, коли сумуєш, та як втішати інших людей.

• Уважний читач знайде чимало корисних порад та лайфхаків, захованих 
в тексті історії.

• За читанням і обговоренням «Відчайдухів» батьки якісно проведуть спільний 
час з дітьми, краще зрозуміють їхній внутрішній світ.

• В кінці книги міститься «Майстерня емоцій» від експертки світового рівня        
у сфері розвитку емоційного інтелекту. Це розділ для дбайливих батьків з ар-
сеналом дієвих стратегій поводження з гнівом, поданих практично і стисло.

• Отже «Відчайдухи» — це 5 в 1: ✔  вигадливий сюжет; ✔  кумедні і милі ілю-
страції; ✔  близьке знайомство дитини зі своїми емоціями; ✔  практикум 
опанування гніву; ✔  цілковито практична, з дієвими техніками, методичка 
для батьків.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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6362
Авторки: Надін Муше, Валері Комб

l Кількість сторінок: 20
l Вік: від 6 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 170х230 мм

Діти природно цікавляться всім, що пов’язано з їхнім тілом і сексуальністю. 
Від шести до восьми років вони ставлять чимало запитань про дорослішання, 
родину, дружбу та любов. На ці питання вони мають отримувати прості і чес-
ні відповіді, адаптовані до їхнього віку. Книга спонукає дитину замислитися 
над своїм досвідом і почуттями. Діти дізнаються про етапи, через які вони ма-
ють пройти на шляху дорослішання, які почуття виникатимуть на кожному 
з них. Ця книжка, водночас відверта, делікатна й інформативна, — результат 
співпраці двох авторок: журналістки та психологині.

• Це продовження подорожі дітлахів у світ міжособистісних стосунків, роз-
почате в першій книзі серії.

• Діти дізнаються більше подробиць про появу дітей на світ, тож книга стане 
гарним помічником батьків, які готуються подарувати старшій дитині бра-
тика або сестричку. Сміливо використовуйте посібник як інструмент для 
важливих розмов про продовження роду.

• Книга на зрозумілому для молодших школярів рівні піднімає теми сорому, 
приватності, особистісних меж, дружніх та сексуальних стосунків. З її допо-
могою легко закласти міцне підґрунтя безпечної поведінки.

• Дітлахи отримають важливі знання про різні типи сімей, про родину і рід, 
відмінності між хлопцями та дівчатами, про фізичний та емоційний розви-
ток і багато іншої надзвичайно корисної інформації.

• Художнє оформлення книги заслуговує окремого захвату. Концептуальній 
мисткині Вйолен Леруа вдалося вхопити саму суть сучасного покоління 
дітей, тож книгу вона оформила зрозуміло і цікаво для тих, кому зараз від 
шести до дев’яти років. Елементи коміксу гарантують, що діти полюблять 
свою нову книгу про стосунки.

• Якісна розвивальна книга для найменших читачів — чудовий подарунок ко-
жному маленькому хлопчику чи дівчинці.

• Ця книжка — друга частина неймовірної серії про стосунки «Поговоримо 
про любов». Перша книга адресована малюкам від 3 років. Наступні дві 
розкажуть про стосунки дорослим дітям 9–11 та підліткам від 12 років. 
Серія втілює мрію видавництва «Каламар» виростити нове покоління ук-
раїнців — свідомих, вільних, обізнаних в розмаїтті людських стосунків, тих, 
що не соромляться природних питань фізіології та вміють зберігати власні 
межі. Серія «Поговоримо про любов» спростить шлях дітлахів в їхнє дорос-
ле життя.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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6766
Автори: Юлія Кісліцина, Ганна Некрасова, Станіслав 
Дворницький, Юлія Буднік

l Кількість сторінок: 20
l Вік: від 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 223х315 мм

Хто може найдовше затримувати дихання під водою? Чим небезпечний 
пластик? Яке дерево найвище на Землі? Який склад симфонічного оркестру? 
Як і коли утворився Всесвіт? Коли я зможу полетіти в космос? Ця книжка — 
справжній скарб для читачів-чомучок, яких цікавить абсолютно все, що їх 
оточує. У простому та яскравому форматі діти (і навіть дорослі) отримають 
відповіді на запитання з майже усіх галузей знань.

Відкривайте віконця і дізнавайтеся про наш світ: його історію, наукові до-
слідження та найцікавіші факти, відомі людству. • Дізнаватися нове — основний кайф молодшого шкільного віку. Жодних 

перебільшень, адже у відповідь на нову цікаву інформацію в цьому віці 
мозок виробляє великі порції гормонів щастя. Діти, які отримають досвід 
задоволення від інформації з меншою імовірністю стануть залежними від 
комп’ютерних ігор чи соціальних мереж.

• В книзі зібрано кілька сотень суперцікавинок — фактів з різних галузей жит-
тя, що дивують, вражають, змушують подивитися на світ під іншим кутом. 
Деякі з них заховані за віконечками, які люблять ласі до сюрпризів дітлахи.

• Розділ історичних знань містить факти про Україну, зокрема про трагічні 
події першої половини XX століття, Голодомор, війну з Росією і навіть по-
чаток повномасштабного вторгнення в 2022 році. Тож книга стане одним 
з інструментів формування національної ідентичності маленьких українців.

• Книга величезна не тільки за обсягом нових знань, її розмір 22 x 32 сан-
тиметри. Надрукована на якісному папері, яскрава і барвиста, вона закохує 
в себе з першого погляду.

• Енциклопедію ілюструвала неймовірна мисткиня зі Львову, Ірина Рутило. 
Вона відома читачам видавництва «Каламар» завдяки шалено креативній 
інтерактивній Абетці для найменших.

• Ця книга з тих, чию красу неможливо передати на жодних фото, яка 
викликає захват і вабить погортати. Кожна дитина, що отримає таку книгу 
у подарунок, захоче її прочитати від першої сторінки до останньої.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:



6968
Авторка: Анна Міракла

l Кількість сторінок: 66
l Вік: від 8 до 88 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 300х240 мм

Ви колись замислювалися над тим, що наш спосіб життя шкодить планеті? 
Вплив людей на Землю неможливо не помітити. Боротися зі змінами кліма-
ту потрібно негайно. Це складне завдання, але ще не пізно. Усе залежить 
лише від нас!

Тисячі людей з усіх куточків Землі вже будують новий світ і не шкодують на 
це ні часу, ні зусиль. Нині як ніколи важливий кожен внесок, і всі ми можемо 
допомогти. У цій книжці ми познайомимося з 70 цікавими ініціативами з різ-
них країн, які творять краще майбутнє.

Привіт, новий світе!
• Книга розповідає про позитивні зміни в екології планети, і це її головна 

перевага, адже нам необхідні історії успіху! В світі вже впроваджуються 
сотні ініціатив заради збереження довкілля, про 70 з них розповідає ця 
енциклопедія.

• Книга доводить, що катастрофічну ситуацію можна переломити на користь 
планети і її мешканців. Діти зрозуміють мету змін і дізнаються, як їх втілюва-
ти. Отже навчаться спрямовувати власну творчу енергію на пошук нових 
ідей для порятунку планети.

• Авторка висвітлює проблеми і ідеї, абсолютно зрозумілі для 8-річних дітей. 
При цьому матеріал цікавий навіть для досвідчених дорослих людей. Звід-
си позиціонування книги по віку: від 8 до 88 років.

• Книга яскрава і легка завдяки візуальному оформленню, і це теж сприяє 
позитивному творчому мисленню на користь людства.

• Енциклопедію «Привіт, новий світе!» створив неймовірний творчий дует   
з Каталонії — журналістка Анна Міракла та ілюстратор Давід Асеведо. Все, 
що народжується в їхньому творчому союзі є досконалим до останньої 
деталі. Саме так, як любить «Каламар».

• Сучасні діти на власні очі вже бачать негативні прояви кліматичних змін. 
А ще вони є останнім поколінням людей, яке ще має можливість відвернути 
катастрофу. Перед вами книга, яка налаштовує мозок і спрямовує творчу 
енергію в русло позитивних змін. Не зволікаймо, адже час спливає.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:



7170
Авторка: Джес Френч

l Кількість сторінок: 64
l Вік: від 5 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 250х290 мм

Книжка британської письменниці й біологині Джес Френч про основні сере-
довища існування природи, а також тварин, що в них проживають. Авторка 
розкриває проблеми, що виникають у природі внаслідок діяльності люди-
ни, та описує прийоми, застосувавши які, ми можемо їй допомогти.  

• У книжці зібрано велику кількість лайфхаків про охорону навколишнього 
середовища.

• Допоможе привчити вашого малюка любити природу і дбати про неї.

• Книжка для всіх, хто полюбляє дізнаватися щось нове та креативне.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Марі Ґ. Роде

l Кількість сторінок: 32
l Вік: від 5 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 240х300 мм

Монстри — це збірний персонаж проблем довкілля, які потроху знищують 
нашу планету. Завдяки майстерному сторітелінгу авторка пояснює при-
чини виникнення монстрів та розповідає, як їх здолати. У книжці зроблено 
акцент про внесок кожного у захист довкілля. 

• Книжка викриває проблеми навколишнього середовища й на прикладах 
монстрів показує загрози і їхню шкоду для планети. 

• У кожного монстра є сторінка-картка, на якій названо дії, що його зміцню-
ють або послаблюють.

• У книжці викладено детальну інформацію про монстрів, які загрожують 
нашій планеті: де вони живуть, чим харчуються й наскільки небезпечні.

• Спонукає дітей до відповідального способу життя та збереження планети. 

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Мірейя Тріус

l Кількість сторінок: 68
l Вік: від 5 до 8 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 240х300 мм

Незвичайна енциклопедія «Я і світ» містить найсвіжіші статистичні дані про
все на світі. Яка найулюбленіша порода собак на планеті? Чи людство більше
полюбляє котів?

Як живеться школярам інших країн? Складно повірити, але подекуди діти 
впрівають над домашніми завданнями навіть більше, ніж в Україні. З цією 
книжкою Ваша дитина потрапить на шкільний обід у різних державах, діз-
нається, яку шкільну форму носять у Нігерії та Ірані.

«Я і Світ» — найшвидший спосіб подорожувати земною кулею і знайомитися
з її мешканцями.

• Актуальна подача матеріалу. Я і світ — це книга для сучасних дітей, які 
мислять образами. В ній Ви не зустрінете переліків і довгих текстів, тільки 
символи і умовні позначення, які прокачають візуальне мислення.

• Світ Big Data/Великих даних на долоні. Перед Вами збірник найцікавіших 
фактів про побут і повсякденне життя людей у різних куточках світу. На 
читача чекає найнеочікуваніша інформація про демографію, житло, їжу, 
навчання, інтернет, спорт, мову, культуру. Дитина відчує себе жителем 
Планети Земля!

• Статистика у захопливій формі. Завдяки інфографіці маленький читач 
легко засвоїть цифри, зрозуміє у скільки разів Китай більший за Україну, 
вивчить поняття густонаселеності, дізнається, що таке ханок і його сино-    
нім в Монголії, а також яка книга є найпопулярнішою у світі.

• Жодних фейків. Усі дані взяті із поважних джерел: New York Post, The Wash-
ington Post, ЮНЕСКО, CRI.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Регіна Гіменес

l Кількість сторінок: 96
l Вік: від 8 до 12 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 236х340 мм

Важливо розуміти світ і як збудовано все навколо. Ця книга для всіх батьків,
які хоча б раз чули від своєї дитини питання:

А чому Земля кругла? А яка гора найвища на планеті? А чому зірки різного 
кольору?

У ній зібрана інформація про основні географічні характеристики нашої пла-
нети, про кліматичні зміни та їхній вплив на планету і кожного з нас, а також 
подана низка відомостей і цікавих фактів про Всесвіт.

• Матеріал викладений наочного і доступно. Більше не потрібно ламати 
голову, як пояснити дитині складну географічну інформацію.

• Сучасна форма подачі інформації зрозуміла теперішньому поколінню ді-
тей, які мислять образами і схоплюють тези. Дитина прокачає візуальне                              
і просторове мислення.

• 96 сторінок розкриють таємниці Всесвіту, Дитина знатеме структуру Кос-
мосу, як виглядає Сонце з різних планет Сонячної системи, як вимірюють 
силу землетрусів, чому відбуваються припливи і відливи та багато іншого.

• Перегорнувши останню сторінку атласу, юні читачі матимуть загальне уяв-
лення про світобудову.

• Надзвичайно гарне видання — крутий подарунок допитливому чомучці.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Автор: Скот Аллен

l Кількість сторінок: 96
l Вік: від 8 до 12 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 250х290 мм

Як давно виник футбол? Чим різняться гандбол і голбол?

Які вміння треба опанувати, щоб вправно фехтувати і з лука стріляти?

Дізнайся все, що тобі потрібно знати, щоб стати профі з цього ґрунтовного
посібника про всі види спорту Олімпійських та Паралімпійських ігор, напов-
неного захопливими фактами та дивовижними деталями. Довідайся, як ви-
никли Олімпійські ігри, що на них чекає в майбутньому та які навички тобі
потрібні для успішного старту.

Тож якщо хочеш дізнаватися, тренуватися і весело сміятися — гортай книжку
далі! Попереду медалі!

• Спорт — це здоров’я, цікаве хобі, спілкування, привід пишатися собою. Книга 
заглиблює дітлахів в цей неймовірний світ, задовольняє або й пробуджує 
інтерес до спорту.

• Енциклопедію створив спортивний журналіст, який чудово розбирається 
в темі і вже не першою книгою пробуджує дитячу цікавість до активного 
способу життя.

• Світ спорту надзвичайно захопливий! Діти дізнаються багато цікавого про 
найпоширеніші спортивні змагання в світі, про Олімпійські ігри — як вони 
виникли, які критерії олімпійських видів спорту і які з них в майбутньому 
мають шанси стати олімпійськими.

• Матеріал поданий у вигляді захопливої інфографіки, яка передає інфор- 
мацію стисло і наочно і чудово запам’ятовується.

• Діти, що вже люблять спорт, неодмінно оцінять цю книгу. Решту вона за-
кохає в світ яскравих емоцій і перемог.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Санґма Френсіc

Найвища гора на Землі, відома ще як Джомолунгма або ж «Дах світу», вона 
головний виклик альпіністів. Ласкаво просимо у книгу-мандрівку «Еверест».
Сотні людей щороку піднімаються на її вершину, слідуючи за Едмундом Хіл-
ларі та Тенцінгом Норгеєм (людьми, які першими досягнули піку). Однак 
найжаданіша вершина таїть у собі безліч містерій, загадок, радощів, рекор-
дів, а подекуди і трагедій. Але ми розповімо не лише історію сходження.

l Кількість сторінок: 80
l Вік: від 8 до 12 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 245х305мм

• Унікальний погляд на Еверест. Авторка Санґма Франсі розглядає різні ас-
пекти цього виняткового природного середовища: культурний, релігійний, 
географічний та екологічний.

• Ви дізнаєтесь про: індуїстські та буддистські вірування та традиції; культуру 
народу шерпа; спорядження, що використовували шукачі пригод впродовж 
століть та його еволюцію; місцеві дику природу та екосистему; регіональну 
міфологію; альпіністів-підкорювачів Евересту минулих років та сьогодення; 
легендарного Єті.

• Неймовірні ілюстрації. Великі та барвисті малюнки, створені Ліск Фенг, 
прекрасно доповнюють текст. Вони сподобаються і дітям, і дорослим!

• Двосторінковий словник. Юний читач знайде пояснення всім новим тер-
мінам та словам у кінці книги. Таким чином дитина дізнається багато допоки 
незвіданого.

• Великий формат. Зробить книгу справжньою окрасою домашньої бібліотеки.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Автор: д-р Нік Крамптон

l Кількість сторінок: 64
l Вік: від 6 до 12 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 250х290 мм

Чи все ми знаємо про динозаврів? Вони підлі, зелені і не дуже розумні? 
Ця книжка покаже тобі, що це неправда! Отже, відкриймо правду! Від 
скам’янілих пернатих до їхніх довгошиїх двійників — ця геніальна книжка 
наповнена стількома дивовижними відкриттями про динозаврів, що скоро 
тобі не буде рівних у палеонтології.

• Діти обожнюють динозаврів і все, що з ними пов’язано. Дітлахи з особли-
вим інтересом читають пізнавальні енциклопедії про древніх тварин і з за-
хопленням дізнаються нові факти про них.

• Втім з цими древніми тваринами пов’язано чимало неправдивої інформа-
ції, як зараз кажуть, фейків. Основні з них взявся розвінчати доктор зоології, 
спеціаліст з ссавців, які вимерли, викладач коледжу і надзвичайно цікавий 
дитячий автор, Нік Крамптон.

• Ілюстрації Ґевіна Скотта та надзвичайно якісний друк перетворили книгу 
на витвір мистецтва. Її цікаво не тільки читати, а й розглядати, і уявляти, 
якою була земля мільйони років тому. Деталізовані, атмосферні картинки 
і надзвичайно цікава розповідь відомого популяризатора науки розбурхує 
уяву і пробуджує дослідницький інтерес.

• Дізнаватися нову інформацію — основний вид психологічної діяльності ді-
тей молодшого і середнього шкільного віку. Цей процес стимулює виділен-
ня гормонів задоволення в головному мозку. Діти, яким в правильний час 
потрапляють до рук правильні цікаві книги, з меншою ймовірністю стануть 
хворобливо залежними від соціальних мереж чи комп’ютерних ігор.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторки: Надін Муше, Валері Комб

l Кількість сторінок: 20
l Вік: від 9 до 11 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 170х230 мм

Діти природно цікавляться всім, що пов’язано з їхнім тілом і сексуальністю. 
Завдяки цій книжці вони зрозуміють, що таке закоханість і дружба та як змі-
нюватиметься їхнє тіло у період статевого дозрівання. У ній також можна 
знайти корисні поради, завдяки яким дитина почуватиметься впевненішою    
у перехідному віці. Ця книжка, водночас відверта, делікатна та інформати-
вна, — результат співпраці двох авторок: журналістки та психологині.
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• Продовження подорожі дітей у світ стосунків, цього разу для дітей 9–11 
років. Це вже не малюки, але ще не підлітки. Для багатьох батьків це остан-
ній шанс поговорити з дітьми відверто про відносини, особливо з огляду на 
статистичні дані, які свідчать про щорічне зростання кількості підлітків, які 
починають сексуальне життя в 12–13 років.

• Книга розкриває тему стосунків ще глибше. Діти дізнаються більше про 
зміни, що відбуваються в їхньому тілі та психіці, про дружбу та кохання, 
прийняття себе і появу дітей. А також про заборони сексуального життя.

• Художнє оформлення книги заслуговує окремого захвату. Концептуаль-
ній мисткині Вйолен Леруа вдалося вхопити саму суть сучасного поколін-
ня дітей, тож книгу вона оформила зрозуміло і цікаво для тих, кому зараз 
від дев’яти до дванадцяти років. Елементи коміксу гарантують, що діти по-
люблять свою нову книгу про стосунки.

• Якісна розвивальна книга для молодшого і середнього шкільного віку — 
чудовий подарунок кожному хлопцю чи дівчині, що готуються вступити до 
підліткового віку.

• Ця книжка — третя частина неймовірної серії про стосунки «Поговоримо      
про любов». Перша книга адресована малюкам від 3 років, друга — молод-
шим школярам 6–8 років. Наступна частина буде для підлітків від 12 років. 
Серія втілює мрію видавництва «Каламар» виростити нове покоління укра-
їнців — свідомих, вільних, обізнаних в розмаїтті людських стосунків, тих, що 
не соромляться природних питань фізіології та вміють зберігати власні ме-
жі. Ці чотири книжки спростять шлях дітлахів в їхнє доросле життя.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Авторка: Сильві Місслен

l Кількість сторінок: 80
l Вік: від 12 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 170х230 мм

Завершальна частина серії «Поговоримо про любов» адресована підліткам 
від 12 років. Сильві Місслен охопила широке коло тем, актуальних для цього 
віку. Авторці вдалося взяти ідеальний тон для розмови з тінейджерами: 
максимально відвертий, інформативний і делікатний. Ця книжка дасть під-
літкам орієнтири, спонукає мислити та підтримує в насичений і непростий 
період статевого дозрівання.

• Підлітковий вік надзвичайно відповідальний, а ще повний запитань і сумні-    
вів. Крута французька підліткова авторка охопила широке коло тем, ці-
кавих «без п’яти хвилин дорослим». Не менш крута українська редакторсь-
ка група адаптувала книгу до українських реалій.

• Книга глибоко розкриває тему міжособистісних стосунків, особливо сексу-
альних. Питання, які хлопцям та дівчатам не завжди зручно обговорювати     
з батьками, в книзі розкриті відверто, доступно і делікатно.

• Книга містить інформацію про заборони сексуального життя та перелік ор-
ганізацій і телефонів довіри, куди можна звернутися, якщо потрібна допо-
мога в різних життєвих ситуаціях, особливо пов’язаних з насильством, якщо 
сам підліток чи хтось з його знайомих з ним стикнувся.

• Книга сучасна і актуальна не лише за змістом, а й за формою. Інформація 
подається блоками і розбавлена цікавими ілюстраціями, щоб уникнути від-
чуття приреченості і нудьги від великої кількості тексту.

• Дівчатам в підлітковому віці надзвичайно важливо знати, як мислять хлоп-
ці, які, в свою чергу, все б віддали, аби дізнатися хід думок дівчат. Перед ва-
ми книга, яка розкриє ці таємниці життя і допоможе будувати романтич-        
ні і дружні стосунки.

• Завершальна книга серії «Поговоримо про любов» — це цікава подорож        
в світ дорослих стосунків. Книжка точно не залежиться на поличці, тож смі-
ливо даруйте її своїй майже дорослій юначці чи юнакові.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Автор: Ґвенаель Давід

l Кількість сторінок: 176
l Вік: від 8 до 14 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 145х200 мм

Париж, 2030 рік. У часи, коли магнітні бурі й кліматичні катастрофи стали 
звичним явищем, у столиці Франції відбувається перший Саміт видів. Його 
мета — об’єднати всіх мешканців планети, людей і тварин, щоб порозумітися 
в питаннях взаємоповаги і справедливого розподілу природних ресурсів. Це 
життєва необхідність. Шестикласниці Кід дали завдання написати репор-
таж про цей історичний захід. Однак раптова подія переверне все догори 
дриґом. Учасникам саміту доведеться проявити дива взаємопідтримки, щоб 
знайти вихід зі складної ситуації.

• В Україні майже немає захопливих художніх історій, що формують еко-
логічне мислення у дітей молодшого і середнього шкільного віку. Час це 
виправляти!

• Діти стежитимуть за пригодами своєї ровесниці і дізнаватимуться про су-
часний світ та майбутнє, яке на нього чекає. Дітлахи отримають потужну 
мотивацію до змін.

• Стильні ілюстрації допоможуть стежити за подіями та об’ємно їх сприймати.

• Сучасні діти на власні очі спостерігають, як планета повільно вмирає, і де-
сятки видів тварин і рослин щороку зникають назавжди внаслідок діяль-      
ності людини. Ця книжка дасть їм можливість чітко зрозуміти, що відбу-
вається і зробити власний вибір на користь життя на Землі.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Автор: Роланд Сміт

l Кількість сторінок: 232
l Вік: від 12 до 18 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 150х220 мм

Захоплива історія американського письменника Роланда Сміта про 14-річ-
ного хлопчика на ім’я Пік — руфера з фешенебельного нью-йоркського 
лофта. Поліція спіймала його на даху хмарочоса та звинуватила у причет-
ності до смерті інших руферів. Щоб уникнути в’язниці, він приймає пропо-
зицію свого батька поїхати в Тибет. І несподівано опиняється в наметі біля
підніжжя Евереста, щоб стати наймолодшим у світі підкорювачем най-
вищої гори на планеті.

• Цікавий та динамічний сюжет, який захоплює з перших сторінок.

• У книжці йдеться зокрема і про стосунки з оточуючими: рідними, близь-
кими, друзями.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Автор: Роланд Сміт

l Кількість сторінок: 208
l Вік: від 12 до 18 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 150х220 мм

Роланд Сміт пропонує читачеві нову пригодницьку історію з незабутнім           
і потужним сюжетом. Роман переносить у захопливу, сповнену ризиків по-
дорож, яка є продовженням бестселера «Пік» (найкраща книжка за версією 
Американської бібліотечної асоціації у категорії «young adult» у 2007 році). 

• Завдяки динамічному сюжету вона чіпляє з перших сторінок, що акту-
ально для підлітків, які впродовж кількох секунд (чи хвилин) вирішують, 
чи далі споживати контент.

• Розкриває світ людських взаємин. А отже, буде цікавою та корисною і для 
дітей, і для батьків.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
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Упорядниця: Валентина Бочковська
РРЦ: 3700 грн

l Кількість сторінок: 396
l Вік: від 18 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 315х240 мм

Книга «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti», або Лицьова Біблія, 
складається зі 100 сюжетних гравюр-мідьоритів, що презентують найваж-
ливіші сюжети Біблії в їхній послідовності. Ілюстрації братів Клауберів за 
роботами Йогана Адама Стокмана (1720—1783), знаного в Аугсбурзі жи-
вописця, рисувальника і гравера.
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• Чудовий подарунок для людини, у якої є все. Потрібна лише книга для душі. 

• Викличе інтерес у тих, хто цікавиться історією, релігієзнавством та мис-
тецтвом.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИГУ:

l Кількість сторінок: 396
l Вік: від 18 років
l Обкладинка: тверда
l Розмір: 315х240 мм

Книга «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti», або Лицьова Біблія, скла-
дається зі 100 сюжетних гравюр-мідьоритів, що презентують найважливіші 
сюжети Біблії в їхній послідовності. Ілюстрації братів Клауберів за роботами 
Йогана Адама Стокмана (1720—1783), знаного в Аугсбурзі живописця, рису-
вальника і гравера. У наборі книгу представлено в дерев’яній коробці з лупою.

Упорядниця: Валентина Бочковська
РРЦ: 15000 грн
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• Чудовий подарунок для людини, у якої є все. Потрібна лише книга для душі. 

• Викличе інтерес у тих, хто цікавиться історією, релігієзнавством та мис-
тецтвом. 

• Зроблена під старовину коробка та лупа підкреслять цінність книги та ви-
шуканість подарунка. 

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИГУ:

l Кількість сторінок: 258
l Вік: від 18 років
l Обкладинка: м’яка
l Розмір: 160х230 мм

Книжка про гібридну агресію Росії проти України та загрози для інших 
європейських держав.

Доступна для замовлення трьома мовами: українською, англійською та ро-
сійською.

Автор: Євген Магда
РРЦ: 170 грн
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• У книжці не лише проаналізовано особливості російської гібридної агресії,   
а й запропоновано заходи з протидії .

• Книжку написано легким стилем, оповідь базовано на конкретних фактах. 

• Належить до must-have для всіх, хто цікавиться суспільно-політичною си-
туацією в Україні та Європі. 

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ
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