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20 izjemnih izumiteljev, ki so
spremenili svet
GABRIELLA SANTINI
V tej knjigi boste spoznali zgodbe
dvajsetih izjemnih moških in žensk, ki
jim ni bilo žal truda, ki kljub težavam niso
izgubili poguma ali odnehali, ko so v
življenju trčili ob številne ovire.
Ravno nasprotno, ostali so trdni, odločni,
stisnili so zobe in se posvetili višjemu idealu. Sanje so jih gnale
naprej, vse do tja, kjer so dosegli nepričakovane cilje.
Vsak od njih je nekoč seveda bil otrok, vsakega je kdaj doletela
nesreča in boleči dogodki, vendar so se naučili energijo, ki so jo
porodile težave, spremeniti v izumiteljsko navdušenje. Tako so
znali izkoristiti dane možnosti in pogledati prihodnosti naravnost
v oči ter človeštvu dati nepozabne izume.

20 izjemnih mislecev, ki so spremenili svet
CHIARA CIONI
Zgodbe, ki so zbrane v tej knjigi,
pripovedujejo
o
življenju
dvajsetih
izjemnih ljudi, genialnih umov, ki so s
svojo intuicijo in odkritji za vedno
spremenili naš svet.
Tudi oni nekoč otroci in potem odrasli kot
mnogi drugi, dobivali so slabe ocene v šoli,
preživeli veliko ur pri igri in sanjarjenju, imeli
službe, ki jih niso marali, ter se na svoji poti
soočali z mnogimi ovirami in težavami.
Skrivnost njihovega uspeha in razlog, da jih še danes
občudujemo in imamo koristi od njihovih odkritij, je, da niso
nikoli nehali uporabljati svoje glave.

Vodnik za (skorajšnje) najstnike
Vodnik za (skorajšnje) najstnice
SHARIE COOMBES
Stres, hormoni, šola,
družbena omrežja … Vse
to so velik zalogaj za
najstnika. Na srečo ta
vodnik pokrije prav vse,
dobro, slabo, prijetno in
tudi malo manj prijetno.
DR. SHARIE COOMBES,
doktorica
znanosti
na
področju
pedagogike,
magistrica
humanističnih
znanosti in strokovnjakinja
za hipnoterapijo je otroška, mladostniška in družinska
psihoterapevtka, ki rada z nevroznanostjo pomaga ljudem, da
bolje razumejo sebe. Ogromno je delala z mladimi ter družinami
v šolah in v državnem zdravstvu. Zdaj je članica psihosocialne
ekipe Britanskega Rdečega križa.

101 DINOZAVRI
NIKO DOMINGUEZ
Odkrij zanimivi svet dinozavrov, teh nenavadnih
živali, ki so živele na Zemlji pred več sto milijoni
let.
Kakšni so bili videti dinozavri? S čim so se
prehranjevali? Kako so se razmnoževali? S katerimi
živalmi so si delili ozemlje? Kako so se razvijali in zakaj
so tako skrivnostno izumrli? Odkrij vse pomembne
podatke in spoznaj te neverjetne živali skozi čudovite
slike in številne zgodbe.

101 EGIPT
NIKO DOMINGUEZ
Stari Egipt, navdihujoča civilizacija, še tisočletja
po izginotju vzbuja občudovanje.
Odkrij zgodovino starega Egipta in izvedi, zakaj so
gradili piramide, kateri faraoni so bili najvplivnejši in
zakaj so se nekatere mumije ohranile vse do danes.
Poišči pomembne podatke, preberi številne zgodbe in
si oglej slike, ki prikazujejo življenje starih Egipčanov.

101 EGIPT
NIKO DOMINGUEZ
Bi radi izvedeli, kaj so preučevali starodavni
znanstveniki?
Radovednost je temelj znanosti in že od starodavnih
časov so ljudje opazovali svet, ki jih je obdajal, očarani
nad vsem, za kar niso imeli razlage, saj so želeli
razumeti svet, v katerem živimo.

101 GRADOVI
NIKO DOMINGUEZ
Odkrijte osupljivi svet srednjeveških gradov,
njihove obrambne sisteme in skrivna orožja, kdo so bili
njihovi stanovalci in kako so živeli v teh veličastnih
trdnjavah.
V tej knjigi najdeš najpomembnejše podatke, pa tudi
najboljše slike in veliko nenavadnih dejstev.

101 VLAKI
NIKO DOMINGUEZ
Vzemite si čas za to neverjetno potovanje skozi
zgodovino vlakov, prevoznih sredstev, ki so svet
postavila na glavo.
Odkrijte vse podrobnosti o prvih lokomotivah, gradnji
prve železnice in neverjetnem napredku v razvoju, pa
tudi zelo zanimive vlake prihodnosti.

Figa me briga
Zbirka stripov o trajnostni energiji – Figa ME
briga: stripi za večkratno uporabo. Vas zanima kaj
je dobro za naš planet in prihodnje generacije?
Želite tudi vi prispevati k boljšemu jutri?

