Mam na imię
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Matylda.
Mam osiem lat.
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To jest moja
szkoła.
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To moja
klasa.
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Wiem, że niektórzy z mojej klasy
uważają, że jestem trochę powolna.
Martin powiedział raz do mnie:

Tu są moje
rysunki.
A to jest czyjś
stary but.

GŁU

PIA

Ale oni po
prostu nie
rozumieją
wielu rzeczy.

!

Moja kolej na czytanie. Ale gdzie są
litery, jak złożyć słowa?

Wiem, gdzie mam szukać: w wirującym
wirze, który mnie uniesie coraz wyżej!

Teraz chyba mam wszystkie potrzebne
litery,
a wię
c
z pow lecę
rotem
siuu!
,

Nauczycielka: - Matyldo, czy możesz
już zacząć czytać?

TA

“To taka moja podróż
kosmiczna.”

K.

Wszystkie książeczki autorów z krajów
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Halo? Halo!
Nic nie słyszę!

Drodzy mieszkańcy Rybiej Republiki! Od wielu wieków próbujemy nawiązać komunikację
z ludźmi, ale bezskutecznie.
Jakie macie propozycje?

Może
zbudujmy
schody?

Czy wysyłaliśmy im
list w butelce?

WIEM
CO MUSIMY
ZROBIĆ!

Och! Cóż za niesamowicie spokojny
i cichy wieczór…

Ludzie nas
nie słyszą.

To nic! W takim razie
musimy się porozumieć
na migi.

Może są
niemi.

Wracajcie
do zdrowia! Mamy
nadzieję,
że słuch wkr
ótce
się popraw
i!

Trimmm!

Uhu uhu
uhuuu!
Du du du!

Sssssss!

Hummm!
Klink
klink
klink!

Pop
pop
pop!

Za p r
a s za
my
w go
ści!

Pozdr
owien
ia z
Rybie
j Rep
ubliki!

Wszystkie książeczki autorów
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KrótKa

oria długiej
h i st
p r z yja ź n i
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Całe stare miasto mówiło o
przybyszach. Choć nikt ich nie
widział. Nawet Timtom.
„Chciałbym ich spotkać –
marzył. – Czy są inni niż
my? Czy potrafilibyśmy się
zaprzyjaźnić?”.
Gdy nadeszło lato, pod dom, w
którym mieszkał Timtom, nie
zajeżdżał nawet autobus szkolny.
Zostawał całkiem sam.
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Evelina Daciūtė | Anna Ring

t i M t o M p o 2 8 L ata C h .

Pewnego wieczoru w oknach
opuszczonego domu po
drugiej stronie ulicy Timtom
zauważył światła. Ale nikogo
nie było widać.

– Dzieci, gdzie
najpierw lecimy:
na Neptuna popływać w basenie
u Bul-Bula? A może na Marsa, na
ognisko do 100c212f?

– ej! –
zawołał.

– Wyłaźcie!
Nie bójcie się!
Było mu trochę
strasznie, ale
ciekawość
zwyciężyła.

Do ogrodu zaczęły wysypywać się
kosmiczne stwory – czerwone,
żółte, puchate, błyszczące i latające.
Sympatyczne i zupełnie niegroźne.
W ten sposób na Ziemi rozpoczął
się pierwszy międzygalaktyczny
festiwal. Każdego roku odbywał się
na innym ciele niebieskim, w tym
samym wszechświecie.

– Tato, najpierw na
księżyc, do nefrytowych
króliczków na lody!
sta r t uj e My!

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj;
WWW.TINYBOOKS.EU
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Petralažiūtėuskie
nė
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Osvaldbsris
Ze

A więc tak. Mam jechać na obóz
do Jurmały. Na dwa tygodnie!
Z dala od rodziców, domu,
do którego dopiero co
się przyzwyczaiłem po
przeprowadzce z
innego kraju.
Jestem wystraszony.

Morze jest dziwne. Dzieci tak wiele co
mew. Bracia, siostry, przyjaciele.
Oni mówią i żartują po łotewsku. Ich
ręce, włosy i języki są łotewskie.

© Przekład Daniel Lubinski
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Nie rozumiem
ich. Milczę.
Nie powiem
ani słowa.
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–
mo Tam
zac rze będz
ie
hę –
ca
tat
a.

Najgorsze tygodnie mojego życia…
– Dwójka musi odgadnąć,
co wyobraża sobie trzeci.
– Wygrywa ten, który
będzie najbliżej –
tłumaczy Maija. I spogląda
na logo obozu, na którym
widnieje biały ptak.

Jestem zagubiony, zbędny.
Nikt mnie nawet nie zauważa,
nie odzywa się do mnie.

Wyjątkiem są bliźniaczki - Anna i Maija.
Mówią do siebie szeptem, obserwują mnie.
– Wymyśliłyśmy grę – mówi Anna.
– Gra się w nią w trójkę.

Chodź!

– Al

batr
wyk

rzy

os!

kuj

ę.

–

Moje pierwsze słowo po łotewsku tego
tygodnia. Już po chwili do naszej trójki
dołączają inni. – Kosmos, słońce, róża,
ocean, spaghetti – jedni za drugimi
wymawiamy słowa, które są zrozumiałe bez
wyjaśniania.

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
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Giedrė Rakauskienė

Lalki

Kertu Sillaste

razu tata
Pewnego okoju
op
wszedł d
wiedział:
o
córki i p
roga,
– Moja d as
cz
ł
d
nadsze
ować
k
d
uporzą
i.
swoje lalk

Najstarsze włóż do
pudła pod łóżkiem.
Są już niepotrzebne.
Na nowe przyniosę ci
nowe pudło.
Zepsute wyrzucimy.

Gdy tata wyszedł, dziewczynka wzięła
największe pudło i zabrała się do pracy.

Lalki, które podarowała ci ciocia, są
wyjątkowe. Posadź je na fotelu.

Szmaciane lalki uszyte przez babcię
komuś damy, jesteś na nie za duża.

Na małe laleczki nie potrzeba
dużo miejsca, powkładaj je do
pudełeczka.

A największe potrzebują osobnego
świata. Włóż je do największego pudła.
W ten sposób wszystkie będą miały
swoje miejsce.

po
ę, gdy wrócił
Tata zdziwił si
ie:
pewnym czas
szystkie lalki
w
o
eg
– Dlacz
dnego pudła?
włożyłaś do je

– Tatusiu, wszystkie lalki są dla
mnie jednakowo drogie. Dlatego
wymyśliłam, że wszystkie mogą
być razem! W jednym, wielkim
świecie.

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
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Mały Lisio

jest bogaty

Mały Lisio
przeprowadził się
wraz z mamą i tatą do
innego lasu.
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Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

– Jesteśmy już za starzy na
przeprowadzki – westchnął dziadek. –
No i kto zajmie się moimi jabłoniami?
Babcia też westchnęła: – Rzadko
będziemy teraz widywać małego
Lisia. Nauczy się języka nowego lasu
i o nas zapomni.

Pływali łódką z dziadkiem. –
Na moją piękną, puszystą kitę –
powiedziała wieczorem babcia
– to wciąż jest nasz mały Lisio!

I rzeczywiście – mały Lisio już wkrótce
znał język nowego lasu, mógł więc
bawić się z nowymi przyjaciółmi.
Ale z rodzicami nadal rozmawiał w
języku starego lasu. Nie chciał go
zapomnieć.

Pewnego razu mały Lisio
poszedł w odwiedziny do
dziadków. Długo przytulali
się z babcią.

– Jeśli on nie jest teraz bogatszy o
nowy język, to gotów jestem sam
zjeść wszystkie jabłka z sadu –
odparł dziadek.

Wszystkie książeczki autorów z
krajów bałtyckich można znaleźć
tutaj: www.tinybooks.eu
© Tekst Jānis Joņevs
© Ilustracje Jaan Rõõmus
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Anete
i Moriss

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Anete i jej kot Moriss opowiadali
sobie o swoich przygodach.

Anete:
– Byłam w ogrodzie.
Kot:
– Byłem pod łóżkiem.
Anete:
– W ogrodzie widziałam dużego
ptaka!

Kot:
– Pod łóżkiem zobaczyłem dużego
pająka!
Anete:
– Skończ mi przeszkadzać! Dość
– od tej chwili koty nie mają prawa
mówić!

Moriss?
Ale Morris milczał. Anete się to nie
podobało.
– Morris, proszę, mów!
Ale kot nie mówił.
– Morris, proszę!
Masz pełne
prawo mówić!

Moriss obraził się i zamilkł.
Anete kontynuowała:
– Chciałam pokazać ptakowi swoją
lalkę. Weszłam do swojego pokoju, ale
nie mogłam nigdzie znaleźć laleczki.
Jak myślisz, czy ptak ją zabrał?

Wtedy kot zamruczał i powiedział:
– Mówię – pod łóżkiem znalazłem
twoją lalkę!

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
WWW.TINYBOOKS.EU
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Dwaj
rycerze
Gra fabularna!

ZASADY

Będziesz potrzebować zwykłej kostki sześciennej.
Kiedy w opowiadaniu natrafisz na wyzwanie,
najpierw rzuć kostką, aby wybrać, który z rycerzy
ma się go podjąć. Liczby nieparzyste (1,3,5)
odpowiadają Jangomirowi, a parzyste (2,4,6)
Oldorminowi. Po wyborze rycerza wykonaj kolejny
rzut, aby zdobyć punkty, które należy dodać do tych
już przez niego posiadanych (zob. na pierwszej
stronie historii). Dodaj do siebie punkty i oceń, czy
zadanie zostało wykonane. Jeśli tak, można przejść
do następnego. Jeśli nie – należy powtórzyć wybór
rycerza i znów zmierzyć się z wyzwaniem. Może się
zdarzyć, że trzeba będzie wielu prób! Zwróć uwagę,
że 3 wyzwanie ma dodatkowe zasady!

K
to uratuje mieszkańców Ciemnej
Doliny przed nękającym ich silnym i
sprytnym trollem? Może Jangomir i
Oldormin – pierwszy młody i silny jak
wilk, drugi stary, ale odważny?

PRZYKŁAD
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Aby odzyskać pierścień od sroki złodziejki, potrzebne
jest przynajmniej 5 punktów mądrości. Przy
pierwszym rzucie wypadła 1, czyli wyzwania podejmie
się Jangomir. Ma 0 punktów mądrości, ale drugi rzut
kostką dał 4. Jangomir ma już więc 4 punkty mądrości
(0+4). Jednak to za mało, by zwyciężyć (4<5). Może
drugiemu rycerzowi się powiedzie? Tym razem
wypadła 2, więc to kolej Oldormina. On również
wyrzucił 4, ale ponieważ miał już 3 punkty, razem
ma już 7 (3+4=7), a to wystarczy, żeby oszukać srokę
(7>5). Pierścień odzyskany, można ruszać dalej!

Jangomir

Siła
Zręczność
Mądrość
Doświadczenie

3
3
0
1

Oldormin

Siła
Zręczność
Mądrość
Doświadczenie

1
1
3
5

Dwygłodniałych
rogę śmiałkom przecięła rzeka pełna
purpurowych krokodyli.
„Pokonamy je!” –krzyknął Jangomir.
„Mam nadzieję...” – odpowiedział
Oldormin.

PTylko
rzed rycerzami Smok Zagadek.
ten, kto odpowie na jego
zagadki, będzie mógł kontynuować
podróż – nawet największa siła nie
zda się na nic.

Ptrolla!
rzed rycerzami śmierdząca jaskinia
„Moim zdaniem powinniśmy
spróbować pokonać go razem” zaproponował Oldormin.

„Brrrlghhh” wychrypiał troll i upadł.
„Sądziłem, że moja siła to za
mało” – odetchnął Jangomir. „A ja
zwątpiłem już w swoją mądrość –
odpowiedział Oldormin. – Ale razem
zwyciężyliśmy!”
Zwycięstwo!

Zagadkowy Smok

Rzeka purpurowych krokodyli

Zwinność – 7, siła – 8.
Dwa rzuty na jedną próbę (zręczność / siła).
Zwycięstwo! Nareszcie rzeka pokonana.
Zapisz, komu się udało.

Mądrość – 8, doświadczenie – 7.
Dwa rzuty na jedną próbę (mądrość /
doświadczenie).
Zwycięstwo! „Dzielni rycerze, weźcie ten
magiczny miecz, który dodaje dwa punkty do siły!”
Kto zwyciężył? W jaki sposób? Nie zapomnij
zapisać!

jaskiniowy troll

Mądrość – 12, doświadczenie – 13,
siła – 16, zręczność – 12.
Dodatkowe zasady: ostatnie zadanie rycerze
muszą wykonać wspólnie. Każdy z nich rzuca
w każdej kategorii, a ich wyniki się sumują. 4
kategorie, 8 rzutów na jedną próbę.

DYSKUSJA
Porozmawiaj z przyjaciółmi albo
rodzicami, czy rycerze mogli pokonać
przeszkody w pojedynkę? Jak im się wiodło?
Czy powinniśmy lekceważyć ludzi starszych,
nawet jeśli brakuje im zręczności i siły?

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
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Kotryna Zylė

Skarga

Mārtiņš Zutis

Do Służby Ochrony Praw
Wszystkich Żywych
(i Martwych) Istot

W zeszłym tygodniu
niewybaczalnie
odrzucono moją prośbę
o przyjęcie mnie na
stanowisko stróża
do starego dworu.
Wskazano następujące
przyczyny tej
decyzji:

1. Jestem zbyt
stary (787 lat)

2. Nie mam
mięśni (zgniły pod
ziemią)
3. Kiepsko
wyglądam
(starodawne ubrania,
w których zostałem
pochowany)

Natomiast
zupełnie nie
uwzględniono
moich cech,
które są
WYJĄTKOWO
odpowiednie do
tej funkcji:
1. Na mój
widok przestępcy
zamierają ze
strachu

2. W pogoni
za nimi mogę
przenikać przez
ściany
3. Doskonale widzę
w ciemności

4. Zgromadziłem
o wiele więcej
doświadczenia
w dziedzinie
stróżowania, niż
jakikolwiek żywy
człowiek

Proszę uwzględnić
moją skargę i
niezwłocznie

Proszę uwzględnić
moją skargę i
niezwłocznie
rozstrzygnąć kwestię
mojego zatrudnienia!
Z wyrazami szacunku
Duch starego dworu

Wszystkie książeczki autorów z krajów
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NOS
Pewnego ranka, gdy chłopiec się bawił,
Piorun na niebie się znikąd pojawił.
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Wtem wylazł NOS z chmury,
spojrzał na świat,
I postanowił wprowadzić swój ład.

I tak się NOS wsadzał w nie swoje sprawy,

Zmęczona
ta twoja

Chłopczyk się zeźlił i mówi na koniec:

ropucha i
gruba,
Nie

dla niej to
miejsce,
spławić ją
trzeba.

Nic stąd
nie zniknie,

Kto to wymyślił!

to ciebie

Lew
kwadratowy?

Niedźwiedź różowy?

Usunąć i z głowy!

przegonię!

Że nie zostało nic
do zabawy.

