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A very special  
someone lives here…

Tu mieszka wyjątkowy ktoś

4



Тут живе хтось 

особливий

Здесь живет кто-то  
особенный

5



Кіт Платон
Кот Платон

I do it, because

Robię, bo lubię… O! Właśnie to…

Kot Platon

I like it…
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Дела
ю то, что нравится...I do it, because

Kot Platon

Plato the Cat

Роблю те, що подобається...

I like it…
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Герм
ес летит туда, где ему нравится...

Герм
ес летить туди, куди

Hermes lata tam, gdzie

Hermes – Plato’s  

speedy air scooter

najbardziej lubi…

Hermes likes to f y to his

favorite spots
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Герм
ес летит туда, где ему нравится...

Герм
ес летить туди, куди

Hermes lata tam, gdzie

Гермес – самокат Платона

Hermes – hulajnoga kota Platona

najbardziej lubi…

favorite spots

йому подобаєтьс
я
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W
here is the Boldest of the Brave hiding?

Де захований 
Найхоробріший  

з Хоробрих?

Где спрятан Храбрейший из Храбрых?
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Gdzie jest ukryty Najdzielniejszy Dzielniak?
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See my m
usic and feel the rhythm

Zobacz moją muzykęi poczuj jej rytm

Лев Никифор
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Nikifor the Lion

Lew Nikifor

Побач мою
 музи

ку та в
ідчуй її ритм

Увидь мою музыку и почувствуй её ритм
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Lis Mięcimir

M
ervin the Fox

Лис Менцимір

discover my talent

Take a closer look: explore,
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Иссл
едуй, открой и вычисли мой талант

Zbadaj,

od
kr

yj

i w
yl

ic
z

mój t
al

en
t

discover my talent

Дослідж
уй

, в
ід

кр
ив

ай
 т

а о
бчислюй мій талант

Take a closer look: explore,
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Filomena  
the Owl

Сова  
Філомена

mogą zmienić świat

i zdania

Moje słowa

My words and writing can shape the world
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Sowa Filomena

My words and writing can shape the world

М
ои

 сл
ов

а и
 предложения

мир

изменить

могут

Мої слова та речення

можуть змінити сві
т
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Кто самый Храбрый 
из Храбрых?

Who is the Boldest  
of the Brave?

Kto jest  
Najdzielniejszym  

z Dzielniaków?

Відповідь поруч...
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Хто  
Найхоробріший  

з Хоробрих?

Odpowiedź  
jest blisko…

The answer  
is close…

Відповідь поруч... Ответ рядом...
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Й захоплення від праці

настільки велике, що

починаєм
о

це робити...

И во
сторг от труда

настолько вел
ик,

что начинаем это делать...
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We d o it, because we like it…

Lubimy to coś tak bardzo,
że to robimy…
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Jesteśmy podobni

całkiem
niepodobni…?

czy

М
и 

сх
ож

і ч
и 

зо
вс

ім
 н

ес
хо

ж
і..

.?
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Are we similaror

not quite alike?

М
и 

сх
ож

і ч
и 

зо
вс

ім
 н

ес
хо

ж
і..

.?

Мы по
хо

жи и
ли

совсем непохожи...?
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«ВХ» – «Велика 
Хоробрість» – це 

щоденне відкриття 
талантів

within yourself  

everyday anew
is discovering  

talent

„BB” –   
The Boldest  

Bravery
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«ВХ» – «Великая 
Храбрость» – это 
каждодневное 

открытие  
талантов

„ND” – Najdzielniesza Dzielność – to odkrywanie  
talentu

codziennie  
od nowa
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Do następnej  

przygody!

Untill the next adventure!

До наступної 

пригоди!До следующего приключения!
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