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Све о пчелама, у албуму великог формата.
После одличног пријема књиге Дрвеће, аутора Пјотра Сохе и Војћеха Грајковског,
Козикас издаваштво увелико ради на припреми феноменалне књиге Пчеле, од истих
аутора.
Дозволите себи да будете позвани у чаробно краљевство пчела. Пажљиво
погледајте њихову грађу, завирите у њихов дом, упознајте се са њиховим навикама.
Погледајте како плешу и сазнајте када и зашто то раде. Проверите како се зна да су оне
већ живеле у доба диносауруса и зашто су се нашле на Наполеоновом капуту. Радите са
пчеларима, возите камион који превози кошнице до бадема, пробајте различите врсте
меда. Само будите опрезни: не дозволите да вас убоду!
Књига се састоји од више од 30 табли великог формата. Шарене илустрације су пуне
детаља, а кратак и приступачан текст не само да објашњава шта је на њима, већ садржи и
пуно додатних информација и занимљивости.
Пјотр Соха (1966) је графичар, дизајнер и илустратор. Дипломирао је на Одсеку
графике Академије ликовних уметности у Варшави. Један од најпопуларнијих пољских
илустратора за штампу, познат по својим цртежима пуним хумора. Сарађује са многим
часописима, новинама и телевизијом. Дизајнира књиге, друштвене игре, аудио-књиге и
логотипе. Аутор је књиге Дрвеће, преведене на преко 10 језика, у Србији издате од стране
Козикас издаваштва.
Књига Дрвеће је импресиван, шарени албум из жанра популарне науке за децу. Припрема
цртежа и рад на књизи су трајали преко две године и аутор је провео на хиљаде сати пред
екраном рачунара. Рад на књизи је трајао толико дуго јер је препуна детаља, свако дрво је
другачије. Стил књиге је инспирисан атласима природе из 17. и 18. века у којим су
ботаничари детаљно исцртавали сваки листић и детаље цвећа.
Војћех Грајковски (1980) је доктор биологије. Некада истраживач у Институту за
експерименталну биологију Пољске академије наука, данас се углавном бави образовним
истраживањима и у лабораторију улази само да води радионице за децу. Коаутор је серије
уџбеника за природу. Припремио је текстове, између осталог, за књиге Дрвеће и Пчеле.
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