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 Невероватни водич за децу о познатим и непо-
знатим особинама културе и пејзажа Јапана.
Ова књига је право путовање кроз Јапан. Читаћете о ја-
панском писму и језику, о храни на простирци, церемо-
нији чаја, о кимону, оригамију, борилачким вештинама, 
о цртаним филмовима и стриповима – и многим другим 
јапанским занимљивостима.  

8+
Банзаи Јапан за радознале
Софија Фабјановска-Мицик
15 x 23,5 цм * тврди повез * 154 стране

 Из ове књиге ћете научити колико је истраживање 
свемира велики изазов и колико су невероватне идеје науч-
ника који покушавају да разоткрију његове тајне. Читаћете о 
звездама, планетама и црним рупама, o међународној свемир-
ској станици и експедицији на Марс, o телескопима, сондама 
и ракетама.

6+Овде смо
Александра и Даниел Мизелињски
20,5 x 27 цм * тврди повез * 108 страна

 Феномен пчела обухваћен у 
књизи великог формата, са уметничким 
илустрацијама у стилу класичних атласа 
биљака и животиња. Текстови који прате 
илустрације уводе нас у тему пчела, уче 
нас како се прави мед, које врсте пчела 
постоје и зашто данас пчеле изумиру.  
     

 Посети невероватан свет дрве-
ћа. Види ко живи у њeму, ко га једе а ко 
носи његово семе. Погледај рад дрвосе-
че и види какве грађевине, инструменти 
и возила могу бити направљени од дрве-
та. Упознај дрво живота, дрво људождера 
и свету смокву.

6+Војћех Грајковски и Пјотр Соха
27,2 x 37 цм * тврди повез * 72 стране

Пчеле Дрвеће



 Велики Заре и мали Страле проналазе мистери-
озни камен. Шта ће се десити када га додирну? Јао, ово 
је чаробан камен! Сада је све постало толииико велико 
– змија је огромна, велика пчела каже бзз-бзз и чак може 
да се попне на зеца!

1+
Заре и Страле у трави
Виола Волошин и Пшемек Липут
21 x 21цм * картон * 26 страна

 Све мајке су невероватне, свака на свој начин. 
Херој ове књиге, мама која зна да лети, бржа је од свих 
летелица на небу, растерује облаке и дружи се са сунцем, 
планинама и вулканима. Она је мама авион!

3+
Моја мама је авион
Јулија Аронова
21 x 30 цм * тврди повез * 40 страна

Васја и ...
Маријана Оклејак и Софија Станецка
20 x 25 цм * тврди повез * 24 стране

 Васја jе девојчица од 5 година, има старијег брата Јована, млађег бату Филипа, 
маму која ради од куће и тату који је лекар. Има и корњачу и омиљену играчку меду. Она 
је сасвим обична девојчица, са сасвим обичним проблемима и авантурама, тачно таквим 
као код вас у кући. 
Васјине авантуре помажу деци да разумеју свет, показујући им како да се снађу у тешким 
ситуацијама. Својим хумором засмејавају како децу тако и одрасле.

3+

 Књига које је доживела интернационални успех и 
која је издата у 15 земаља. Привући ће пажњу деце од 3+ го-
дина, али неће ни родитеље оставити равнодушним. Кроз 
илустрације ове књиге говоре приче становника Мамока, 
што охрабрује децу да развију своје приче и да користе соп-
ствену машту.

3+
Градић Мамоко
Александра и Даниел Мизелињски
23,5 x 31,5 цм * картон * 16 страна

 Овде је баш гужва. Свака страна је препуна лико-
ва, објеката и животиња. Можеш ли их све пребројати? 
Колико глава има змај из подземља, колико авиона је по-
ређано на аеродрому, колико чарапа лебди у свемиру?

3+Мамоко бројеви
Александра и Даниел Мизелињски
23 x 15 цм * картон * 20 страна

 Разиграни свет ономатопеја. Имитирање звукова 
око нас је одлична забава за најмлађе. Књига је пуна зву-
кова које производе људи, животиње и предмети. Апарат 
каже шкљоц, блато каже шљап, лишће каже шушу. Како 
каже клацкалица? А ватрогасци и воз?
Књига за гледање, читање и прављење звукова.

1+
Шкљоц шљап
Соња Настасић и Анна Свенђол
16 x 16 цм * картон * 64 страна


