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Nowości wydawnicze

Mądre bajki
Niemal każde dziecko uwielbia bajki, a czytanie ich przez rodziców to sposób
na wspólne spędzanie wolnego czasu i wspaniała rozrywka! Zbiór Mądrych
bajek to krótkie opowieści o sympatycznych zwierzątkach, które z pewnością
polubi każde dziecko. To zabawne, ale zarazem pouczające historyjki o trosce
o innych, przyjaźni i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach…
Zobacz fragment książki
http://booksspk.pl/DEMO_KSIAZKI/madre_bajki/index.html

Zwierzęta w potrzebie. Śmiałek – na pomoc pingwinkom!
Zwierzęta w potrzebie to seria fabularyzowanych opowieści, których głównymi
bohaterami są właśnie zwierzęta. Publikacje to ciepłe historie, które uwrażliwiają
młodych czytelników na los i krzywdę bezbronnych zwierząt. Pokazują dzieciom,
że one także mają takie samo prawo do szczęśliwego życia jak ludzie i nikt nie
powinien ich tego prawa pozbawiać. Śmiałek to mały pingwinek, który już od
urodzenia wyróżniał się spośród stada. Pewnego razu, uciekając przed
drapieżnikiem, oddalił się od kolonii, wówczas zwierzę z opresji uratowała mała
dziewczynka o imieniu Asia, która akurat przebywała na Antarktydzie wraz ze
swoimi rodzicami – naukowcami. W tym samym czasie miał miejsce wyciek ropy
z tankowca do oceanu. Wszyscy polarnicy byli zajęci minimalizowaniem skutków
katastrofy i pomocą bezbronnym zwierzętom, w pomoc zaangażowała się również Asia. Jak potoczy
się los poszkodowanych pingwinków i czy naukowcom uda się zapobiec katastrofie? Odpowiedzi na
te pytania znajdują się w tej bogato ilustrowanej książce.
Zobacz fragment książki

http://booksspk.pl/DEMO_KSIAZKI/smialek/index.html

Zobacz: Film o książce http://booksspk.pl/film_o_ksiazce/zwierzeta_w_potrzebie.mp4

Mały Książę. Komiks według powieści Antoine'a de Saint-Exupery'ego
Tu kryje się wielka tajemnica. Dla was, którzy jak ja kochacie Małego Księcia, nie ma
w świecie poważniejszego zagadnienia niż to, czy gdzieś – nie wiadomo gdzie –
baranek, którego nie znacie, zjadł różę czy nie... Popatrzcie w niebo. Zapytajcie:
„Czy baranek zjadł różę? Tak czy nie?” I zobaczycie, jak cały świat zmieni się dla was.
A żaden dorosły nie zrozumie nigdy, jak wielkie to ma znaczenie! [fragment książki]
Zobacz fragment książki
http://booksspk.pl/DEMO_KSIAZKI/maly_ksiaze_komiks/index.html

Kornelia (tom 2) Tajemne Przejście
Kornelia. Tajemne Przejście to kontynuacja przygód osobliwej niebieskowłosej
dziewczynki, która posiada magiczne moce. Pozornie wygrała walkę ze złem,
jednak wciąż odczuwa niepokój... Dziewczynka chce podarować wyjątkowy
prezent urodzinowy swojej przyjaciółce Berci i zakrada się do magicznego lasu,
który nie będzie już wyglądał tak jak wcześniej. Czy zło powróci? Czy Kornelii uda
się zrealizować plan i sprawić niespodziankę przyjaciółce? Jeśli chcecie się
przekonać, sięgnijcie po tę książkę i poznajcie dalsze przygody dziewczyny, która
bez wątpienia może nosić miano Harrego Pottera w spódnicy!

Zobacz fragment książki http://booksspk.pl/DEMO_KSIAZKI/kornelia_tajemne_przejscie/index.html
Zobacz: Film o książce

http://booksspk.pl/film_o_ksiazce/kornelia.mp4
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