


УЖАСНА ТЕТКА
Дејвид Валијамс

Најпродаванија дечја књига у Великој Британији у 2014. 
години!
УУжасна тетка је на мисији да младој леди Саксби отме њено 
имање. Али, уз помоћ несташног и незадрживог Гарежа, кокни 
духа из димњака, Стела је одлучна да узврати! 
Дивна књига о Дивна књига о открићу, борби за себе и своја права и 
изналажењу унутрашње снаге. Духовита, заједљива, 
проницљива, одлично написана. Ово је роман за децу, али када 
га чита одрасла особа, опет се осети као десетогодишњак који 
испод јоргана крије лампу и чита књигу у време када би 
требало да спава.
Јер понеЈер понекад је специјалан пријатељ, ма како друкчији био, 
једино што нам је потребно да пронађемо пут.

145 x206мм
латиница
броширан повез
страна: 411
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110x180мм
ћирилица
броширан повез
страна: 191

Трагом Зевса

ПРИЧА О ОДИСЕЈУ И АРГУ
Мино Милани

НаНакон двадесет година лутања од немила до недрага 
Одисеј се враћа на своје вољено острво прерушен у 
просјака. Његов пријатељ из младости га препознаје, 
и као да је за то препознавање само и живео.
ООво је прича о пријатељству између грчког јунака 
Одисеја и његовог пса Арга. Током једне од својих 
шетњи острвом, Одисеј спашава штене од смрти. 
Дечак и пас расту заједно и проводе безбрижне и 
срећне дане у лову и играма. Одисеј је био веома 
поносан на свог пса, а Арго је верно чекао свог 
господара када је овај отишао у рат.
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Велики људи

АРМСТРОНГ И 
КОМАДИЋ МЕСЕЦА
Џери Бејли

НавНавали народе на пијацу дрангулија! А на тој пијаци је 
краљ дрангуљара - господин Претуровић. Ви мислите 
да је то крш? Ви мислите да је то лом? Погледајте, 
молим, овај брош, овај мач, ово ордење. А зашто 
мислите да је ово обичан камен? Не, никако - ово је 
Месечев камен који је донео славни Нил Армстронг.

ДушДушко и његова сестра Софија често троше свој 
недељни џепарац код господина Претуровића и уживају 
у дивним причама које прате сваку куповину.

230 x250мм
ћирилица
броширан повез
страна: 40



Чаролија времена 
МАГИЧНА ГОНДОЛА
Ева Фелер

Романтично и напето путовање кроз време са дивним 
кулисама, пуно хумора и шарма. 

ССедамнаестогодишња Ана проводи летњи 
распуст у Венецији. Док једног дана лута кроз 
град, њену пажњу привлачи црвена гондола. 
Чудно. Зад нису све гондоле у Венецији црне? 
Када Ана убрзо крене са својим родитељима на 
регату бродова из прошлости и у гужви упадне у 
воду – у црвену гондолу је увуче невероватно 
згзгодни младић. Пре него што успе да се попне на 
док, ваздух почиње да трепери, а испред Аниних 
очију свет креће да се расплињава...

147 x210мм
латиница
броширан повез
страна: 232
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ЋЕРКА ЧАРОБНИЦА
Доротеа Тераковска

У шуми, далеко од људи, под мудрим старањем 
Чаробница, одраста златокоса девојчица. Иако гута 
магичне књиге, учи да чита мисли и разговара са 
звездама, не може чак ни да наслути због чега учи,
 ни заш ни зашто упркос опасностима лута на четири стране 
Великог Краљевства. Стотинама година раније, њену 
земљу освојили су окрутни варвари. Према речима 
тајанствене Песме, сада, након седам стотина 
седамдесет седам година, крај њихове владавине се 
ближи. Да ли ће на престо напокон сести праведни 
владар? Да ли ће Луела успети да одрасте? Да ли ће се 
испунити прориспунити пророчанство?

127x200мм
латиница
броширан повез
страна: 358
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ГРАБЉИВАЦ СЕНКИ
ВРЕМЕПЛОВЦИ
Штефан Гемел

Књига је одликована наградом Лезедино за књигу године 
2010. Штеван  Гемел је 2011. проглашен приповедачем 
године.

Да ли је заисДа ли је заиста само случајност довела Симона 
на прастари једрењак? И шта ту ради дружина 
времепловаца која је под надзором Грабљивца 
Сенки и са њим путују кроз време? Симон 
постепено открива тајне које крије овај 
јединствени једрењак. Али што више сазнаје, то 
му постаје јасније у шта се упустио.
Не ради Не ради се о ништа мањем подухвату, него што је 
спасавање света.

147 x210мм
латиница
броширан повез
страна: 288
година издања: 2014.
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147 x210мм
ћирилица
броширан повез
страна: 48
година издања: 2014.

КАМЕЛИЈИНИ ЉУБИМЦИ
Фердинандо Албертаци

ККамелија има много љубимаца: једног с дугим ушима, 
другог са гривом, има делфина, чак козорога... Нажалост, 
сви ти пријатељи су измишљени! Једног дана, међутим, 
девојчица проналази на улици кутију из које се чују чудни 
звуци... Шта се налази унута?

ФЕРНАДНО АЛБЕРТАЦИ, Писац и новинар, од 
самих почетака загрижен за дечију литературу.



Велика истраживања

БУБЕ
Керолинг Јанг

ББубе нас уводе у очаравајући живи свет наших 
башта, улица, домова, пустиња, џунгли, мочвара и 
свих места на којима се ови ситни и занемарени 
сапутници налазе. Изузетна разноликост инсеката, 
са обиљем информација и истраживачких задатака, 
приближиће деци живи свет о коме мало знамо.

230 x290мм
ћирилица
броширан повез
страна: 32
година издања: 2011.
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Велико истраживање

ПРАИСТОРИЈА
Камини Кандури

ПраисПраисторија је задивљујући поглед на живот на 
Земљи пре много милиона година. Маштовите и лепе 
илустрације, кратке информације и преко двадесет 
истраживачких задатака на свакој страни, пружиће 
малим радозналцима сате и сате забаве и пружити 
одговоре о џиновским шкорпионима, бодљикавим 
стегосаурусима, крзненим мамутима...

230x300мм
ћирилица
броширан повез
страна: 32
година издања: 2011.
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Кроз лупу науке

МОНТЕСОРИ ДАНАС
Пола Поук Лилард

Многим рМногим родитељима је познат јединствен приступ 
образовању мале деце на предшколском Монтесори 
нивоу. Али шта се дешава после? Пола Лилард, 
директор Монтесори школе за децу од осамнаест 
месеци до петнаест година, на јасан и убедљив 
начин нам представља Монтесори програм за 
школски и каснији узраст.

ТТеорија Марије Монтесори, о прилагођавању 
образовања сваком развојном периоду коришћењем 
материјала посебно осмишљених за дечје истраживање и 
самостално откривање, подстиче децу да буду активни 
уместо пасивни ученици на свим нивоима.

130x200мм
латиница
броширан повез
страна: 223
година издања: 2014.



Велико истраживање

СВЕТ
Камини Кандури

ТТетка Ђурђица ти је дала предиван дар - карту за 
пут око света. На путовању ћеш открити задатке 
које треба да решиш, поклоне које треба да 
пронађеш и наговештаје куда даље да идеш. 
Зимовалиште на снежним Алпима, бедуинско насеље 
у сувој, врелој пустињи, препуна плажа у Аустралији 
само су нека од места која ћеш посетити.

230x300мм
ћирилица
броширан повез
страна: 48
година издања: 2008.
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Велика истраживања

ИСТОРИЈА
Камини Кандури

Пред тобом је књига која се састоји од двостраних
слика-задатака. Свака дивно илустрована сцена
показује различит историјски период и препуна је
разнразноврсних људи, животиња и предмета које треба 
да
пронађеш. Метеж грчке тржнице, ватромет у 
кинеској
палати, задимљени фабрички град и још много тога
обухваћени су овом забавном књигом. Историја врви
од изузетних историјскх података представљених у
кркратким, читким поглављима.

230 x290мм
ћирилица
броширан повез
страна: 48

4+



Велика истраживања

ГРАД
Рози Хејвуд

ЖЖелим ти добродошлицу у Град. Градоначелник 
Градимир ће са задовољством бити твој водич у 
једнодневном разгледању Града. Постоји много ствари 
које треба да видиш и трагова који ће ти помоћи да 
откријеш куда даље треба да идеш.

ЖЖелезничка станица пуна вреве, ужурбани тржни 
центар и болница у којој је увек гужва само су нека од 
места која ћеш посетити.

230 x290мм
ћирилица
броширан повез
страна: 32
година издања: 2008.

4+
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147 x210мм
латиница
броширан повез
страна: 280
година издања: 2014.

НАЗОВИ МЕСЕЦ
Сали Гарднер

Назови Месец је књига која је оставила дубок траг не само на 
читаоце, већ и на критику која ју је наградила бројним 
признањима: „Андерсенова награда“ за 2014, „Коста награда“ 
у категорији дечје књиге и „Карнеги медаљом.“

Ова књига бави Ова књига бави се несвакидашњом тематиком, јер 
је њен главни јунак, Стендиш, дислексичар и 
дисграфичар. Има поремећај перцепције и развио 
је сопствене стратегије за преживљавање на 
школским часовима. Он је један од невидљивих, 
који - иако врло интелигентан - никада није добио 
награду, али којем припада сутра.



година издања 2014.
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147 x210мм
ћирилица
броширан повез
страна: 48
година издања: 2014.

СРЕЋАН РОЂЕНДАН, 
КАМЕЛИЈА
Фердинандо Албертаци

Корак по корак деца се уводе у свет читања, у којима их 
чека Камелија - несташна и насмејана седмогодишњакиња, 
која има несвакидашњи поглед на свет.

КлараКлара је једна симпатична девојчица, нежна и 
живахна... и тако, одлучи да свом другару Томасу 
за рођендан поклони нешто сасвим специјално... 
поклон који се не може мерити ни са једним 
другим!
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147 x210мм
ћирилица
броширан повез
страна: 48
година издања: 2014.

ЗБРКАНА БАЈКА
Ирена Тиодоровић

Ирена Ирена Тиодоровић је награђивана ауторка чији су 
заштитни знак књиге ,,Слатка мала чедовишта” и ,,Ћути и 
пливај”. Овог пута написала је стиховану бајку за најмлађе, 
а предивно измаштан свет Краљевства маште употпуњују 
илустрације Јане Адамовић.

ЗЗбог грешке једне пчеле и једног поветарца, једна 
принцеза Ана пробудиће се једног јутра као 
обична Мирјана: бориће се са Питагорином 
теоремом, добиће чудно писмо из Краљевства 
маште, а десиће се још триста чуда.



9+

147 x210мм
ћирилица
броширан повез
страна: 300

ЗЛАТНА ДОЛИНА
Мајкл Морпурго

ШонШон и Ени су брат и сестра којима се изненада 
указала прилика да побегну од тешке глади која је 
задесила њихову родну Ирску, али су због тога 
морали да оставе мајку на самрти. У потрази за 
својим оцем и долином из снова прешли су 
огромни океан и нашли се у потпуно непознатој 
земље - Америци. На путу од Бостона до 
КаКалифорније доживели су низ авантура: свирали 
су и певали на улици, возили се паробродом, 
путовали запрегом преко непрегледне прерије и 
пустиње, копали су злато и упознали  много 
добрих, али и лоших људи.



303 ИГРЕ И 
АКТИВНОСТИ
Љиља Марјановић

303 игре и активности за 303 игре и активности за едукаторе је публикација у 
форми кутије. Намењена је свима који раде са децом 
предшколског и основношколског узраста. Игре и 
активности су разноврсне, подстицајне динамичне и 
забавне. Било драмске, музичке, литерарне, еколошке, 
моторичке, математичке, ликовне игре, мозгалице или 
друге игре, оне у рукама креативног наставника могу 
бити србити средство помоћу којег ће се пажња детета 
фокусирати на одређену тему, појачати ентузијазам или 
испунити дететова жеља за фантазијом и авантуром..



Велики проналасци

КАКО СЕ СВЕТ МЕЊАО
Џери Бејли

ШШта је заправо дрвени коњић и зашто је изумљен? Ко је 
лансирао први балон с топлим ваздухом у којем су се провозали 
овца, петао и патка? У трећој књизи из серије Велики 
проналасци захуктава се саобраћај, а изуми, као што су парна 
локомотива и ронилачко звоно, одмах су иза угла. Сазнај како 
су изумљени док правиш бициклистичку вртешку, кран на 
батерије и клипни чамац.

210 x280мм
ћирилица
броширан повез
страна: 48
година издања: 2008.

5+



Велики проналасци

ЈАКО, ЈАКО ДАВНО
Џери Бејли

ООд прелажења реке до подизања терета, прва књига из серије 
Велики проналасци поставља питања која воде до првих десет 
проналазака у историји човека. Сазнај како је точак променио 
људску свакодневницу и зашто је човек изумео копље. Затим 
осликај пећину, сагради сојеницу и направи сплав, мост и 
ђерам.

210 x280мм
ћирилица
броширан повез
страна: 48
година издања: 2007.

5+




