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PODPOWIEDZI

CO KUPIĆ???



BKR ODSŁONA OSIEMNASTA I DZIEWIĘTNASTA

Pierwszy śnieg już za nami. W sklepach królują
ozdoby, światełka, powoli zaczyna się świąteczna
zakupowa gorączka. "It's beginning to look a lot like
Christmas".
Już słychać te charakterystyczne szlagiery, które
towarzyszą nam co roku. Sklepy bombardują nas
licznymi ofertami, których nie można przegapić.
Podsuwają na złotej tacy to, co koniecznie musimy
mieć. Ale nim kupicie nieodzowny Wam młot Thora,
zimowy kostium Grogu czy tańczącego kwiatka w
doniczce, gibającego się do dość nieświątecznej
melodii, zaglądnijcie na strony nowej "Fiszki". 
Zgromadziliśmy na nich pomysły na prezenty, które
możecie podarować bliskim. Książkowe oczywiście, bo
jakżeby inaczej. Ale, ale..., dodamy tu, że do dobrej
książki przyda się piękna zakładka, uroczy kubek na
zimową herbatę lub kawę czy malutka lampka led,
szczególnie doceniona w ciemnym autobusie. A
tymczasem wracajmy do książek, którym przecież nie
sposób się oprzeć :). 
I najlepszego dla Was podczas Świąt i Nowego Roku -
szczęścia, miłości, radości i niezapomnianych historii.



Dla miłośników dobrych historii

Carsten Henn "Spacerujący z książkami"

Carl kocha książki i swoją pracę.
Ma utarte ścieżki, którymi
podąża i rutynę, w której czuje
się bezpiecznie. Dostarcza
klientom zamówienia, a z coraz
lżejszym plecakiem rośnie w
nim radość. Wie, że przynosi
ludziom nie tylko historie, ale i
uczucia, choć nie zawsze 

rozumie swoich klientów. Pojawienie się Schaschy
zaburza jego codzienność, ale też wzbogaca go o nowe
doświadczenia. Nagle inaczej zaczyna patrzeć na
swoich klientów, widzianych jako bohaterów książek.
Rodząca się między staruszkiem i małą dziewczynką
przyjaźń zostanie jednak wystawiona na próbę. 
„Spacerujący z książkami” to doskonały prezent dla
miłośników książek. To także piękna opowieść o braku
zrozumienia, zmianach, samotności, odrzuceniu i
otwieraniu się na innych, o przyjaźni. Idealna na
zimowe wieczory.



Taylor Jenkins Reid „Malibu płonie”
 

Impreza rodzeństwa Riva to legenda. To również
obiekt pożądania wszystkich. Każdy, kto się liczy, chce
się na niej znaleźć. Każdy kto chce zaistnieć, musi tam
być. Zaproszeń nie ma wcale, więc nie tak łatwo się na
nią dostać. A wierzcie mi, dzieją się tam niesłychane
rzeczy. W tym roku Nina  nie ma ochoty na urządzanie
przyjęcia. Wie jednak, że wszyscy na nie czekają, a
ponieważ zawsze robi to co, czego inni od niej
oczekują i tym razem nikogo nie zawiedzie. Ten
wieczór przejdzie do historii i to nie tylko z powodu
ekscesów gości. 
Powieść Taylor Jenkins Reid to historia o miłości,
odpowiedzialności, poświęceniu, rodzicielstwie
rozstaniach i powrotach.
Wybaczaniu i popełnianiu
błędów oraz cierpliwości i
niezdrowej relacji.  To również
opowieść o powielaniu
wzorców oraz wielkiej sile więzi
rodzinnych. W końcu zaś jest
świetnie napisanym obrazem
marzeń, pragnień i sekretów,
które zawsze wychodzą na jaw. 



Fannie Flagg „Boże Narodzenie w Lost River”
 

Oswald T. Campbell wpada ze
skrajności w skrajność. Ze
smutnego i szarego Chicago, gdzie
dowiaduje się o zbliżającej się
śmierci, przenosi się do małego i
sielskiego miasteczka Lost River.
Wszystko w nim jest jak z
familijnego serialu lub książki, co
drażni bohatera, ale klimat miejsca
wydaje się idealny dla jego 

chorych płuc. Bohater powoli poznaje mieszkańców,
choć jako odludek nie jest nimi zachwycony. Z czasem
jednak przekonuje się do niektórych i zaczyna żyć
historią pewnej małej dziewczynki. 
„Boże Narodzenie w Lost River” to pełna ciepła i magii
opowieść, która roztopi nawet najtwardsze serca.
Świetnie oddaje klimat małych, zżytych społeczności,
które potrafią celebrować wspólnie różne okazje i są
otwarte na ludzi. Lekki styl i duże poczucie humoru
autorki tylko dodają uroku tej iście świątecznej historii. 



Dla miłośników wiedzy

Anna Kamińska „Kotański. Bóg Ojciec.
Konfrontacja. Opowieść o legendarnym twórcy

Monaru” 

Człowiek na trudne czasy, niesamowity społecznik,
legenda. O Marku Kotańskim można powiedzieć
naprawdę wiele. Stworzył metody terapii, gdy w Polsce
udawano, że narkomania nie istnieje, a na świecie
leczenie dopiero rozkwitało i odbywało się metodą prób
i błędów. Zawsze gotowy do działania, pełen
niekończących się pomysłów, przebojowy. Nikt nie
powiedziałby o nim, że jest niepewny siebie i ogromnie
potrzebuje miłości i akceptacji. 
Anna Kamińska stworzyła monumentalną biografię
jednego z najciekawszych społeczników. Książkę
szczerą i pokazującą Kotańskiego z różnych  stron. Nie
laurkę, ale doskonały dokument do poznania twórcy 
Monaru. Mimo wielkiej objętości ma
się jednak poczucie (o czym pisze
sama autorka), że to nie wszystko,
że jeszcze wiele zostało do
powiedzenia. Konkretna, doskonale
napisana, pokazuje Kotańskiego
jako człowieka wielowymiarowego,
pełnego zalet i wad. 



Helen Tupper „Praca marzeń. Stwórz karierę, którą
pokochasz”

 

Nie oszukujmy się, czasy gdy całe
życie spędzało się na jednej posadzie
już dawno minęły. Dziś często
zmienia się zajęcie, z wielu powodów
– wypalenia, chęci awansu, rozwoju,
lepszej płacy. By jednak dostać
intratną posadę trzeba mieć kilka  

ważnych umiejętności – superatutów. Szeroko o nich
pisze Helen Tupper. W pięciu krokach przedstawia
drogę do lepszej kariery. Ale nie pełną czczych obietnic,
tylko solidnej pracy nad sobą. 
„Praca marzeń” to konkretna książka, do której się wraca
i z którą się pracuje. Poza wiedzą teoretyczną i
opowieściami z życia ludzi sukcesu zawiera szereg
ćwiczeń i co najważniejsze napisana jest prostym,
klarownym językiem bez zbędnego zadęcia. Jeśli więc
szukacie inspiracji na prezent dla kogoś, kto chce
zmienić coś w swoim życiu zawodowym, ten poradnik
będzie całkiem porządnym wyborem. 



Joanna Kozłowska „Wysoka wrażliwość. Poradnik
dla tych, którzy czują za dużo”

Jeśli nie do końca wiesz, czemu ciągle coś
rozpamiętujesz, analizujesz, roztrząsasz. Jeśli nazbyt
emocjonalnie podchodzisz do życia i czasem sam siebie
nie rozumiesz. Albo co gorsza inni mówią, że masz słaby
charakter, za bardzo się przejmujesz i trzeba cię
zahartować, zastanów się, skąd ten stan. Wiele osób
nadal nie wie, czym jest wysoka wrażliwość. To coś
innego niż znane nam typy charakterów. Nadal panuje
przekonanie, że nadwrażliwość to słabość i błąd w
wychowaniu, że ot tak można sobie poradzić i
dostosować się. 
Tymczasem autorka książki przerobiła wszystkie mity na
swojej skórze. Przeszła przez wiele sytuacji i dzieli się z
czytelnikami wiedzą o tym, czego się dowiedziała i co 

 sama wypracowała. Daje wskazówki,
jak dobrać do siebie pracę, żyć
szczęśliwie i tworzyć dobre relacje.
Książka warta uwagi, szczególnie jeśli
wydaje się Wam, że jesteście
osobami wysoko wrażliwymi lub
macie takie w swoim otoczeniu.



Wiesław Myśliwski „W środku jesteśmy baśnią.
Mowy i rozmowy”

 

Idealna pozycja dla miłośników
wywiadów z pisarzami i fanów
Wiesława Myśliwskiego. Z kart książki
wyłania się portret świadomego,
dojrzałego pisarza, który doskonale
wie, czym czym jest jego twórczość i
kultura. Wielokrotnie odpowiada na
pytania dotyczące  kultury chłopskiej, 

jej zmierzchu i rozprawia się z mitami dotyczącymi
swojej twórczości. 
Wiesław Myśliwski mówi o tym, jak dzieciństwo i wieś,
której dziś już nie ma, odcisnęły piętno na jego
twórczości i podejściu do życia. Opowiada o schyłku
kultury ludowej, tworzeniu, które zawsze ma swój czas i
pochodzi jakby spoza piszącego. A także o życiu, które
ułożyło się właśnie wokół pisania. „W środku jesteśmy
baśnią” to zupełnie inne spojrzenie na literaturę, pisarza
i kulturę współczesną. Głębokie, pełne mądrości, ale i
lekkiej niepokorności teksty pokazują Wiesława
Myśliwskiego, który nie boi się mówić, jak jest. 



Dla fanów historii z dreszczykiem

Sam Holland „ Echo Man”

Znudzona domowym życiem i
nieudanym małżeństwem Cara
nawet nie podejrzewa, że
przygodna znajomość zmieni jej
życie w koszmar. Zostaje
oskarżona o podpalenie domu i
zabójstwo męża. W jej niewinność
wierzy tylko jeden stróż prawa,
którego postawa pozostawia wiele
do życzenia. 

Tymczasem policja otrzymuje kolejne zgłoszenia o
makabrycznych morderstwach. Kto za nimi stoi i czemu
sprawca wydaje się nieuchwytny? Wraz z rozwojem
śledztwa czytelnik poznaje również przerażającą historię
małego chłopca, którego życie wypełnia krzywda,
brutalność i zaniedbanie. 
Powieść o naśladowcy największych seryjnych
morderców, który z biegiem akcji staje się coraz bardziej
okrutny i wyrafinowany jest bardzo mocna. Pełno w niej
mroku, który zdaje się zagnieżdżać na każdej stronie
książki. Nawet nieliczne jasne punkty stają pod znakiem
zapytania, gdy prawda wychodzi na jaw. 



Autorka ukuła sprawną i wciągającą intrygę, którą
układa się ze strony na stronę i zakończyła akcję
epilogiem, który po finale wbija w fotel i każe
niecierpliwie czekać na ciąg dalszy. 

Joan Samson „Aukcjoner”
 

Wyobraźcie sobie, że możecie pozbyć
się niechcianych i zalegających w
domu rzeczy i wspomóc przez to
innych. Początkowo taka opcja cieszy
mieszkańców Harlowe. Jednak z
biegiem czasu tajemniczy Aukcjoner,
który przybył do miasteczka zaczyna 

wymagać coraz więcej. Pod przykrywką dobroczynności
oraz sympatycznych wizyt zabiera nie tylko zbywające
przedmioty, ale potrzebne narzędzia i nie zamierza
przestać. Czaruje wszystkich dookoła i otacza się
rosnącą w siłę policją, która w spokojnym miasteczku
wydaje się zbędna w tak wielkiej liczbie. 
Choć sytuacja wymyka się spod kontroli, John Moore
nie zamierza opuścić swojej ojcowizny. Pętla zaciska się
wokół rodziny coraz mocniej. Pogłębia się 



klaustrofobiczny klimat i lęk, który budzą najmniejsze
nawet dźwięki. Choć powieść ma już trochę lat, nadal
wywołuje masę emocji i świetnie się ją czyta. Może
zachowanie bohaterów nie jest do końca zrozumiałe,
ale da się je wytłumaczyć nerwami, strachem,
narastającą grozą przed nieznanym oraz faktem, że
Perly Dumsmore jest człowiekiem genialnie
stwarzającym pozory, który wydaje się niepokonany.
Bo co można zrobić, kiedy wszystko wygląda tak,  jakby
było w najlepszym porządku?
Jeśli szukacie powieści z duszną atmosferą i rosnącym
ze strony na stronę napięciem, to „Aukcjoner” będzie
dobrym wyborem. Wszak zainspirował Stephena Kinga
do napisania „Sklepiku z marzeniami”. 

 



Dla poetyckich dusz i  nie tylko

Poezja Wisławy Szymborskiej

Przyszły rok ogłoszono rokiem
Wisławy Szymborskiej. Poetka
która zadziwiała nie tylko słowem,
ale i umiejętnością tworzenia
niezwykle ciekawych kolarzy
powinna znaleźć się pod choinką
wszystkich miłośników poezji. 
Któż bowiem czasami nie czuje się
jak "Kot w pustym mieszkaniu" czy

 nie żałuje, że "Nic dwa razy się nie zdarza"?  Wisława
Szymborska zachwyca subtelnym doborem słów,
wierszami, które zapadają w pamięć i dotyczą 
 najważniejszych spraw. Nie ma w tej poezji wielosłowia,
każdy wyraz ma swoją wagę. Wiersze noblistki skłaniają
do zadumy. Zatrzymują czytelnika przy rzeczach ważnych,
ale też tym, co możemy pominąć w ferworze dnia
codziennego. 
Do wyboru poszczególne,  przepięknie wydane tomy,
świetnie opracowana zbiorówka z Biblioteki Narodowej. 
A jeśli wolicie prozę, bądź bronicie się przed poezją
polecamy "Lektury nadobowiązkowe".



Grzegorz Uzdański "Nowe wiersze sławnych
poetów"

Doskonały prezent dla wszystkich nastolatków, którym
skóra cierpnie już na sam dźwięk słowa "poezja" oraz
dla miłośników wierszy bez względu na wiek. Pierwszym  
pokaże, że można pisać o tym co współczesne i to w
zabawny sposób, dla drugich gratką będzie
odnajdywanie cech charakterystycznych dla stylu
wymienionych poetów, ale w zupełnie nowej odsłonie. 
Grzegorz Uzdański prezentuje Różewicza piszącego o
szafiarkach, Bursę opisującego coaching, Tuwima i
Mickiewicza zmagającego się z Facebookiem czy
Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego rozprawiającego o drugiej
linii metra. 
Doskonały język i wyczucie stylu
poszczególnych twórców oraz
współczesne tematy, które
wywołują uśmiech na twarzy
sprawiają, że nie tylko polecamy
ten tomik, ale piszemy o nim po
raz kolejny (tak, BKR pamięta, że
zachwalało go w poetyckiej
"Fiszce", ale o dobrym nigdy za
wiele). 



Box Brown "Tetris. Ludzie i gry"

Gratka dla wszystkich fanów
zarówno powieści graficznych,
jak i gier komputerowych. Box
Brown ukazuje fascynującą
historię powstania jednej z
najpopularniejszych gier na
świecie. Któż nie zna Tetrisa, ale
czy wiecie, w jakich
okolicznościach i gdzie został
wymyślony oraz jaki wywołał

Dla miłośników komiksów i nie tylko

oddźwięk? Co ciekawe pomysłodawca początkowo wcale
na niej nie zarobił. W komiksie doskonale widać wszelkie
mechanizmy, które rządziły Związkiem Radzieckim.
Nieumiejętność sprzedawania, dostosowania się do
gospodarki wolnorynkowej, a do tego problemy z
branżą gier. 
"Tetris. Ludzie i gry" to opowieść o zdumionym swoim
sukcesem twórcy oraz zderzeniu się dwóch całkiem
różnych systemów i pomyśle, który pochłonął tysiące
ludzi.  Ciekawy i dobry zarówno pod względem
graficznym jak i literackim.



Kousuke Oono "Yakuza w fartuszku. Kodeks
perfekcyjnego pana domu" (wiek 16+)

Krążą o nim legendy. Jego imię wywołuje nie tylko
szacunek, ale i strach. Nieśmiertelny Tatsu to postać
kultowa. Nikt nie chciałby mieć go za wroga. Pewnego
dnia jednak słuch o nim ginie i nikt nie wie, co stało się z
owianym sławą członku yakuzy. 
Tymczasem legenda żyje sobie (nie napiszemy
spokojnie, bo co to to nie!) i oddaje się byciu
perfekcyjnym Panem domu. Sprzątanie,
przygotowywanie posiłków, łowienie promocji w
sklepach - a w tym wszystkim przygody z dawnymi
przyjaciółmi i wrogami, którzy również przebranżowieni
nadal pozostają niepokorni i niebezpieczni. 

Komiczne sytuacje, połączenie
obowiązków domowych z
krwawą profesją, specyficzna
miłość bohatera i pragnący go
naśladować uczeń, a do tego
świetna kreska. To wszystko
tworzy niezapomnianą całość i
gwarantuje pełne śmiechu
popołudnie.   Polecamy całą 6-
tomową serię. 



Dla młodych miłośników opowieści

Maja Lunde  „Śnieżna siostra” (7-11 lat)
 

Julian to mały miłośnik Bożego Narodzenia, które w jego
domu jest obchodzone w sposób wyjątkowy. To także
czas jego urodzin. Zapach pieczonych pierników,
pomarańczy, gorącej czekolady i żywej choinki – to
wszystko wypełnia mu głowę od początku grudnia. Ten
rok jest jednak inny. Nikt nie myśli o tym, by celebrować
święta i urodziny bohatera. Wszyscy pogrążeni są w
smutku z powodu odejścia siostry Juliana. By go ukoić
chłopiec wybiera się na basen, gdzie spotyka Hedvig -
rudowłosą dziewczynkę, która jak nikt potrafi
celebrować święta i wokół której kręci się przerażający,
starszy mężczyzna. Choć niesamowita, bohaterka jest
bardzo tajemnicza i skryta. Co kryje się za jej wszystkimi
sekretami?

 Opowieść Mai Lunde
przeznaczona jest dla starszych
dzieci. Mówi o stracie, żałobie,
radzeniu sobie z problemami,
ale i nauce życia od nowa. Każdy
z bohaterów prezentuje inne
podejście do śmierci. Pisarka
nakreśla bardzo sugestywny



obraz tego, jak reaguje dziecko, które samo zmaga się
z trudnościami po stracie i które pragnie żyć dalej,
rozmawiać o bliskich bez ograniczeń. Przepięknie
ilustrowana przez Lisę Aisato przekazuje mądrą lekcję i
wprowadza ciepły, świąteczny klimat mimo poważnej
tematyki. 

 

Michele D’Ignazio „Święty Mikołaj bierze
nadgodziny” (7-11 lat)

Ciężkie czasy nie omijają nikogo i
Święty Mikołaj, który pracował na
poczcie, zostaje zwolniony.
Zatrudnia się jednak jako kierowca
śmieciarki i angażuje w ekologiczny
styl życia. Nie tylko segreguje śmieci,
ale w duchu recyklingu wykonuje z
nich wspaniałe prezenty i oczywiście 

nadal czyta listy dzieci, którym dostarcza podarki. Nie
wszystkie marzenia są jednak łatwe do zrealizowania i
czasami nawet Mikołaj ma problem. Pomaga mu
jednak czarownica Befana i razem mimo ogromu pracy
i trudnych wyzwań, dają sobie radę. Tak jest też z
marzeniem Śnieżynki, która pragnie kwiatów i owoców
w miejscu swojego zamieszkania. Mikołaj wraz z Befaną 

 



główkują i próbują znaleźć rozwiązanie, które zadowoli
dziewczynkę. Podczas podróży na miotle bohater
dowie się czegoś o sobie, bo przecież i Mikołaj ma
marzenia. 
Pełna humoru i niezwykle aktualna pod wieloma
względami książka to nie tylko świetna historia, ale
wstęp do rozmowy z dzieckiem na wiele tematów.
Ekologia, utrata pracy, szukanie nowego zajęcia,
sposób w jaki widzą nas inni, smutek, samotność,
marzenia, miłość, brak czasu - to wszystko znajdziecie
na kartach „Świętego Mikołaja, który bierze
nadgodziny”. Książka zawiera też wiele zabawnych
ilustracji, które są dobrym uzupełnieniem tekstu. 

Erika De Pieri „Świąteczna niespodzianka” (do 7 lat)

Historia niedźwiedzia, który mieszkał na Biegunie to
opowieść o samotniku, stroniącym od innych. Jego
spokój przerwało jednak pojawienie się dziwnego 

 przedmiotu, z którego wykluł się
malutki pingwinek. Jak zakończy się
ich historia, dowiecie się sięgając
po „Świąteczną niespodziankę”.
Erika De Pieri stworzyła rymowaną,
wzruszającą a zarazem śmieszną
historyjkę dla dzieci. Miły dla ucha 



tekst opowiada o rodzących się w bohaterze uczuciach
– zdziwieniu, strachu, w końcu zaś rozczuleniu i
miłości. Książka jest dobrym wyborem na czytankę do
snu ze względu na krótki i melodyjny tekst oraz
przyjemne dla oka ilustracje. 

Maciej Szymanowicz „Marzenia. Fakty. Mity.
Głupoty” (do 7 lat)

 Czym są marzenia? Wie to każde
dziecko, ale czy wie, że może
przeczytać „marzeniopedię”
(encyklopedię o marzeniach). Na
kartach książki można znaleźć różne
rodzaje marzeń – te najdziwniejsze,
najczęściej spotykane, marzenia
zwierząt, roślin, domów, 

pramarzenia, marzenia kuchenne i wiele innych. Przy
podróżach na czytelnika czeka gra planszowa, do której
wystarczy tylko kostka i pionki/guziki/kamyczki. Reszta
jest w książce. 
Można przeczytać o marzeniach wymiennych,
przeciwstawnych, zbieżnych, a także o marzeniach
książek. Pokazano także różne pozycje do marzeń,
które ułatwiają ich snucie lub czasami przeszkadzają 



rozwinąć skrzydła wyobraźni. Książka Macieja
Szymanowicza jest prosta, ale kreatywna. Ciekawa,
pełna humoru i świetnie zilustrowana. To idealna
pozycja dla najmłodszych, która na pewno zachęci ich
do snucia marzeń. 

Anna Cholewińska-Szkolik "Zimowa uczta.
Słonecznikowa 5" (do 7 lat)

Co można robić w zimowe dni? Może lepić bałwana,
bawić się w duchy, urządzać bitwę na śnieżki, odgrywać
rolę cyrkowców albo dokarmiać zwierzęta. Jedno jest
pewne - mieszkańcom ulicy Słonecznikowej 5 nie
brakuje fantazji i pomysłów na spędzanie zimowych dni.
Robią śnieg, rozwijają wyobraźnię, wspólnie spędzają
czas i mają wiele pomysłów na zimowe ranki i
popołudnia.
Książka Anny Cholewińskiej-Szkolik to pełna
kreatywności i dziecięcej radości 
 opowieść o tym, jak wesoło i
rodzinnie spędzić zimę bez
telewizora czy komputera i świetnie
bawić się zarówno na dworze jak i w
domu. Humor i klimatyczne ilustracje
na pewno zyskają grono fanów. 



Fiona Barker "Zdecydowanie nie lubię zimy" 
(do 7 lat)

Życie to szkoła kompromisu.
Przekonują się o tym dwie małe
wiewiórki, które świetnie się bawią
do czasu, aż nadchodzi zima. To
ona wystawia ich przyjaźń na
próbę. 
Podczas, gdy Hugo dobrze znosi
zmianę pogody, świetnie bawi się

w śniegu, uwielbia spacery po puchu, wieczory z
herbatą i książką, jego przyjaciel Henio marznie i za
żadne skarby nie chce opuścić domu. Czas spędzany
samotnie nie należy jednak do najmilszych i nawet
najlepsza książka nie ukoi tęsknoty za przyjacielem. 
Bohaterowie będą musieli wymyślić jakieś wyjście, które
pozwoli im razem spędzać czas. 
Książka Fiony Barker pokazuje, że można się bardzo
różnić i przyjaźnić. Każdy ma prawo lubić coś innego i
wcale nie znaczy to, że druga osoba musi się koniecznie
dostosować. Na przykładzie "Zdecydowanie nie lubię
zimy" można rozmawiać z dziećmi o kompromisach,
szukaniu kreatywnych rozwiązań i wymyślaniu sposobu
spędzania czasu, który będzie miły dla obydwu stron. 



Nick East, Kes Gray "Brrr! Gdzie zniknęły
dinozaury" (do 7 lat)

Epoka lodowcowa nieuchronnie się zbliża i dinozaury
zaczynają odczuwać coraz dotkliwsze zimno.
Codziennie powiększa się śniegowa pierzyna, a
temperatura spada. Wszyscy bohaterowie szukają
sposobu na ogrzanie się. W końcu wpadają na genialny
pomysł, zrobienia cieplutkich, wełnianych swetrów.
Problem jednak leży w ich wykonaniu, bowiem jedne
dinozaury nie mogą utrzymać drutów, inne nieustannie
mylą wzory, a kolejne zaplątują się w wełnę. Okazuje
się, że tymi, którzy są wręcz stworzeni do robienia
swetrów na drutach, są straszne tyranozaury. Czy
jednak owiane złą sławą zgodzą się na robótki ręczne?

Pełna humoru książka
pokazuje historię
alternatywną epoki
lodowcowej i rozwikłania
sprawy zniknięcia
dinozaurów. Uczy
również, że można odkryć
w sobie talent, o którym
się nie wiedziało. 



Zarawska Patrycja „Młodzi przyrodnicy. Zima 
w świecie przyrody”

Jeśli wydaje się Wam, że zima to
tylko śnieg, mroźne dni kiedy
zwierzęta śpią i nuda, to jesteście w
błędzie. Dzieje się wtedy bardzo
dużo, o czym można przekonać się
sięgając po omawianą książkę.
Dowiecie się z niej jak wyglądają
tropy poszczególnych zwierząt,  

które z nich zapadają w zimowy sen i czym różni się on
od hibernacji. Nauczycie się jak odróżniać poszczególne
gatunki ptaków oraz drzew. Po zeskanowaniu kodów QR
będziecie mogli posłuchać odgłosów, jakie wydają dane
zwierzęta. 
Na kartach znajdziecie również instrukcje, jak wykonać
świąteczny stroik, ozdoby ze słomy, karmniki dla
ptaków. Przekonacie się, ile ciekawych rzeczy może
dziać się zimą. Może nawet, jak zachęcają autorzy,
założycie swój własny dziennik obserwatora. Pełna
pięknych zdjęć i bogata w informacje oraz ciekawostki
pozycja jest świetnym prezentem dla małych
miłośników przygód i przyrody. 

Dla młodych ciekawych świata



Anna Skowrońska „Ziemia”
 

Żyjemy na niej, codziennie poruszamy się po jej
powierzchni, a jednak niewiele wiemy o naszej Matce
Ziemi. Dlaczego „Podróż do wnętrza Ziemi” to tylko
fantastyka? Jak głęboko udało się zejść ludziom? Z czego
zbudowana jest nasza planeta? Jakie bogactwa na niej
znajdziemy? Na te i wiele innych pytań znajdziecie
odpowiedź w książce Anny Skowrońskiej. Dowiecie się
na przykład, że na Wenus słońce wschodzi na
zachodzie, a zachodzi na wschodzie. 
Zrozumiecie, jak ważny jest piasek. Przeczytacie o
podziemnym mieście, w którym mieszkano, trzymano
zwierzęta, czerpano wodę.

Zapoznacie się z historią
wyjątkowego diamentu, który
zawędrował do królowej
angielskiej oraz przekonacie
się, że jest wiele źródeł
ekologicznej energii. Książkę
wydano w dużym formacie, w
którym znajdziecie mnóstwo
ilustracji. 

 


