NOVOSTI V KNJIŽNICI
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ENCIKLOPEDIJA ŽIVLJENJA, MESECI, MINUTE, TISO ČLETJA –
KAKO DOLGO KAJ ŽIVI?
Planet si delimo z milijoni različnih bioloških vrst, vsaka živi svoje
življenje. Bakterije se hitro množijo in živijo le nekaj minut, odrasla
muha enodnevnica živi manj časa, kakor nam vzame prebiranje te
knjige. Drugi organizmi lahko živijo dolga tisočletja: nekatera
drevesa se s kloniranjem vzdržujejo pri življenju od zadnje ledene
dobe, poznamo pa tudi žival, ki dobesedno živi večno …
Enciklopedija življenja ponuja veličasten pregled raznovrstnosti
živih bitij na Zemlji, živalske in rastlinske vrste pa so razporejene
in predstavljene glede na življenjsko dobo. V osrčju knjige je
razdelek o bitju, ki je preoblikovalo življenje na našem planetu bolj
od kateregakoli drugega – človeku.

OTROŠKA ENCIKLOPEDIJA O DINOZAVRIH IN PREDZGODOVINSKIH
ŽIVALIH
Čudovita predstavitev 350 najbolj osupljivih živali, ki so nekoč
naseljevale Zemljo. Predzgodovinski svet oživi več kot 1000 barvnih
ilustracij, kar naredi knjigo enako zanimivo tudi za najmlajše.
Enciklopedija zajema vse od dinozavrov do celotnega pregleda
predzgodovinskih živali in v enaki meri spodbuja tako domišljijo, kot
odkrivanje zanimivih podrobnosti o življenju teh nenavadnih bitij.
Besedilo je enostavno za branje, opisi pa jedrnato predstavijo ključne
informacije. Otroci bodo ob enciklopediji uživali v prostem času ali pa
jo bodo uporabljali v šoli kot pomemben vir podatkov.
Enciklopedijo je uredil dr. Douglas Palmer, pisatelj in akademik, ki
poučuje na univerzi Cambridge. Je avtor več knjig s področja znanosti,
zlasti geologije in prazgodovine.

Hej, punca
Lizze, Cox
Lasje so kar naprej mastni, na obrazu in drugod po telesu se
množijo mozolji, družina pa te na vsem lepem spravlja ob
živce …
Kaj se dogaja?
Punce, bodimo odkrite – včasih je najbolje slišati gola dejstva.
Odraščanje zna biti kot vožnja na vlaku smrti, a je vse skupaj
lahko precej lažje, če veš, kaj te čaka. Zdaj se lahko pomiriš,
saj v knjigi najdeš vse potrebne informacije – od nedrčkov do
telesne podobe.

Hej, fant
Lizze, Cox
Povsod po telesu izraščajo dlake, kožo so napadle akne, na vsem
lepem pa punce sploh niso več tako nadležna bitja …
Kaj se dogaja?
Fantje, bodimo odkriti – včasih je najbolje slišati gola dejstva.
Odraščanje zna biti kot vožnja z vlakom smrti, a je vse skupaj
lahko precej lažje, če veš, kaj te čaka. Zdaj se lahko pomiriš, saj v
knjigi najdeš vse potrebne informacije – od britja do družabnega
življenja.

S tačko v tački
Jane Chapman
Ko je Miki še majhna, se trdno drži mamine
tačke vsak dan in vsako noč. In ko malo zraste,
si najde prijatelja Amaka in se z njim podaja v pustolovščine.
Potem pa, ko pride nevarnost, se vidre držijo druga
druge za tačke. Pa bo to dovolj, da se obvarujejo nevarnosti?

Brina Brihta, detektivka. Grozovita hiša
Sally Rippin
Brina in prijatelji ustanovijo tajni detektivski klub. Samo eno težavo imajo –
nikjer ni nobene uganke, da bi jo razvozlali! Potem pa se Brina spomni na
srhljivo hišo na koncu ulice. Od nekdaj jo je že zanimalo, kdo tam prebiva –
čarovnica ali duhovi? Detektivski klub bo že izvrtal!

Brina Brihta, detektivka. Kdo je kriv?
Sally Rippin
Brino in druge člane tajnega detektivskega kluba čaka nov primer. Kdo je Rožici
v sendvič natlačil listje? To je res zapletena uganka. Najprej vsi obdolžijo Bena.
Toda ali se morda motijo? Tajni detektivski klub bo temu gotovo prišel do dna!

Brina Brihta, detektivka. Neznani
zmikavt
Sally Rippin
Brina in tajni detektivski klub morata rešiti nov primer. Tokrat jih čaka
najresnejša uganka do zdaj. Nekdo je nekaj izmaknil iz ravnateljičine
pisarne! Kdo bi si drznil storiti kaj tako nezaslišanega? In komu lahko
Brina sploh še zaupa, če je med osumljenci celo njen prijatelj?

Brina Brihta, detektivka. Kam so šle vse
jagode?
Sally Rippin
Brina in tajni detektivski klub sta pred novo uganko. Z vrta pri Miki so izginile
vse zrele jagode. V tajnem detektivskem klubu so odločeni, da bodo našli
zmikavta! Je bil mogoče vrtnar? Ali soseda, ki je ravno kuhala jagodno
marmelado? Naj bo kdor koli že, tajnemu detektivskemu klubu ne bo ušel!

Brina Brihta, detektivka. Lov na zaklad
Sally Rippin
Zadnja knjiga o Brini in tajnem detektivskem klubu! Tudi tokrat jih čaka zapleten primer. Brino
in prijatelje iz kluba ravnateljica prosi, da razvozlajo še posebej pomembno uganko. Pred
davnimi časi so namreč nekje v šoli skrili časovno kapsulo in tajni
detektivski klub jo mora poiskati!

