JA I ŚWIAT

INFORMACJE W OBRAZKACH
W Dhace rzeczywiście jest tak ciasno? Gdzie leży miasto, w którym
nie wychodzi się z domu bez czapki? Najchętniej czytana książka
świata to Władca pierścieni? W którym państwie je się zupę na śniadanie? Jakie warzywo najczęściej wrzucają do garnka Wietnamczycy?
Nawet ciekawe informacje łatwiej zapamiętać, kiedy można je zobaczyć. Od tego są infografiki, czyli informacje zamienione w obrazki.

NIEZBYT TĘGA KSIĘGA
Uwaga! Nie oceniajcie tej książki po tytule. Może to i rzeczywiście niezbyt tęga księga, ale za to ilu rewelacji można się z niej dowiedzieć!
Prawdziwa alfa i omega! Niejedna encyklopedia mogłaby się spalić ze
wstydu i niejeden słownik zadrżałby jak osika, gdyby wyszło na jaw, że
tak mało wiedzą.
Tylko tutaj poznacie prawdziwą historię słonia, który nadepnął sobie
na ucho. Tylko tu znajdziecie odpowiedź na nurtujące ludzkość
pytanie: gdzie jest yeti? Tylko stąd dowiecie się, jak zrobić lwa w konia,
a tym samym zwyciężyć czkawkę.

napisała Mireia Trius
zilustrowała Joana Casals
przełożyła Karolina Jaszecka
ISBN 9788381180672
stron 64
dla kogo 10+
cena 49,90 zł

MOJE PIERWSZE MEMO
ZWIERZĘTA

Dzieci odkryją z nią niejedną tajemnicę świata fauny!
W środku:

..
.

ilustracje z nazwami zwierząt,
ciekawe zadania: memo, odszukiwanie, chowanie i zgadywanki,
plansze z przesuwanymi okienkami.

napisał Grzegorz Janusz
zilustrował Wojciech Pawliński
ISBN 9788381180405
stron 90
dla kogo 6+
cena 29,90 zł

KOTKI IDĄ SPAĆ
W tej książce jest pewien pusty dom. Pierwszy przychodzi do niego
czerwony kot. A potem kotki, jeden po drugim, zapełniają wszystkie
pokoje. Kiedy przybywa ostatni kotek, nadchodzi moment, by zasnąć. Światła gasną, oczy się zamykają... Dobranoc, kotki! Dobranoc,
maluchy!
Niezastąpiona, kiedy trzeba uśpić malucha.
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DOOKOŁA SMAKÓW

PODRÓŻE KULINARNE SZEFA WINCENTEGO
Pachnąca morzem i pomarańczami hiszpańska paella albo wietnamska zupa pho pełna makaronu ryżowego, imbiru i papryczek chilli.
Somalijskie cambuulo z ryżem i fasolą w sosie pomidorowym z dodatkiem kilku kropel oleju sezamowego, a może australijski ferburger
z sarniną i śliwkowym chutney. Meksykańskie empanadas wypełnione
chorizo i chilli lub kanadyjskie poutine, czyli dwukrotnie smażone frytki w sosie pieczeniowym ze skrzypiącym serem i szarpaną wołowiną.
Cieknie Wam już ślinka? Nie traćcie czasu – ruszajcie za szefem Wincentym odkrywać smaki świata (i uczyć się gotować). Smacznego!

napisała i zilustrowała
Julie Mercier
przełożył Paweł Łapiński
ISBN 9788381180719
kart 10		
dla kogo 2+
cena 59,90 zł

FRANEK BŁYSKAWICA
Franek wyciągnął z kieszeni szklane jajko. Obły przedmiot wyślizgnął
się z wilgotnej od deszczu dłoni, zatoczył wysoki łuk, odbił się od
płotu, pnia, kamienia i wylądował w głębokiej dziurze, w której prowadzono wykopaliska. O odzyskaniu zguby na razie nie mogło być
mowy. Franek musiał przeczekać weekend. A w poniedziałek dowiedział się z telewizji, że to, co do tej pory nonszalancko nosił w kieszeni,
nie jest zwyczajnym kawałkiem szkła, tylko archeologiczną rewelacją,
która może zmienić historię…

napisała Štěpánka Sekaninová
zilustrował Jakub Cenkl
przełożył Piotr Salewski
ISBN 9788381180689
stron 40+16		
dla kogo 6+
cena 44,90 zł

napisała i zilustrowała
Barbara Castro Urio
przełożyła Joanna Głębocka
ISBN 9788381180696
stron 24
dla kogo 2+
cena 42,90 zł

O WILKU,

KTÓRY SIĘ PRZECHWALAŁ
Pieczenie szarlotki? Czytanie bajek zającowi? Strach przed własnym
cieniem? Miłosne wiersze deklamowane Wilczycy? To już tylko
wspomnienia. Wymażcie je czym prędzej z pamięci, bo tego słodkiego, zabawnego i delikatnego Wilka już nie ma. Jego miejsce zajął
Wielki Zły Wilk, który dla sławy poświęci nawet przyjaźń.
Można go jeszcze uratować?

EVEREST
Niewzruszony olbrzym nieustannie smagany mroźnymi podmuchami
wichru. Dostojny gigant spiczastym wierzchołkiem rozdzierający napęczniałe od deszczu i lodu chmury. Niemy kolos śniący się każdemu,
kto pokochał góry.
Mount Everest. Wyżej jest tylko niebo.
Zachwycająca opowieść o górach, himalajskiej przyrodzie oraz historii
i kulturze pogranicza Nepalu i Tybetu.

Franek tak ma. Czegokolwiek się dotknie, gdziekolwiek pójdzie,
zawsze wyniknie z tego niezła przygoda. Ta ze szklanym jajkiem to
dopiero początek całej ich serii.

W PAŹDZIERNIKU
NA PÓŁKACH

napisała Agnieszka Śladkowska
zilustrowała Ewa Poklewska-Koziełło
ISBN 9788381180399
stron 80
dla kogo 6+
cena 29,90 zł

napisała Orianne Lallemand
zilustrowała Éléonore Thuillier
przełożyła Iwona Janczy
ISBN 9788381180528
stron 32
dla kogo 3+
cena 24,90 zł		

W LISTOPADZIE
NA PÓŁKACH

napisała Sangma Francis
zilustrowała Lisk Feng
przełożył Mateusz Topa
ISBN 9788381180801
stron 80
dla kogo 8+
cena 59,90 zł

