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A BABILON Kiadó újdonságait kínáljuk 2020 III. negyedévére
5 éves kortól ajánljuk ezt a tanulságos, vidám mesét:

július

Itt a helyed!
ISBN 978-963-294-626-9
Háromszög nem találja a helyét azok közt, akik mások, mint ő. Végül rájön, hogy egy csomó mókából
kimarad, ha csak a hozzá hasonlókkal barátkozik.
Nem baj, ha más vagy, itt mindenkinek van helye!
Szerzők: Naomi Jones és James Jones
32 oldal
irkafűzött
23 × 27 cm
1900 Ft
1-3 éveseknek két remek könyvecske klasszikus szerzőtől, verses
fordításban:
Bóbis boci
ISBN 978-963-294-633-7
Kerge kecske
ISBN 978-963-294-634-4
Illusztrálta: Axel Scheffler
A vidám versikéket Fenyvesi
Orsolya írta.
Bóbis boci
alva jár,
de várja-e őt
paplan, ágy?

Kerge kecske
zabbantana.
Fél fogára
lesz-e falat?

12 oldal
karton
27 × 17 cm
2490 Ft

Tili toli – Strapabíró könyvecskék 1-3 éveseknek, kétoldalas húzókákkal, aranyos mesékkel
Ismét kapható a legnépszerűbb babakönyvsorozat két kötete:
Inci Finci keresi a mamáját
ISBN 978-963-294-444-9
Segíts Inci Fincinek, hogy megtalálja
a mamáját! Itt van valahol!
Szerző: Jannie Ho
10 oldal
karton, kétoldalas húzókák
18,7 × 18,7 cm
2590 Ft

Bujszi kutya ölelésre vágyik
ISBN 978-963-294-447-0

július

Ki fogja Bujszit megölelgetni? Talán a süni?
Vagy a cicák? Vagy a kukacok? Semmi kétség:
kutyamama és kutyapapa ölelése az igazi!
Szerző: Jannie Ho
10 oldal
karton, kétoldalas húzókák
18,7 × 18,7 cm
2590 Ft

A környezetvédelemről szóló, gyönyörűen illusztrált könyvet szüleikkel már 4 éves kortól
forgathatják a gyerekek.
Mi mentjük meg a Földet!
ISBN 978-963-294-640-5
A Föld veszélyben van, nem nézhetjük tétlenül a pusztulását, hiszen a természet mindannyiunk közös kincse. Mindenki tehet valamit a megmentése
érdekében. A könyv 12 gyerek inspiráló példáján keresztül mutatja meg,
hogy már a legkisebbek is mennyi mindent tehetnek bolygónkért. Sőt!
A gyerekekről példát vehetnek a felnőttek.
A könyv mottója: rajtad is áll a Föld jövője!
Hartmann Johanna, a hazai Fridays For Future
mozgalom egyik elindítója és szervezője írta a könyv előszavát.
32 oldal
kemény táblás
24 × 28 cm
3990 Ft

Írta: Loll Kirby
Illusztrálta: Adelina Lirius

július

Margit Auer népszerű meseregény sorozata újabb vakációs kötettel bővül:
Mágikus állatok iskolája – Végre vakáció 4. Helén és Karajan
ISBN 978-963-294-621-4
A mágikus állatok iskolájában mindig történik valami! De vajon milyen
kalandokat hoz a vakáció, amikor a Winterstein iskola kapuja zárva
van? Helén Párizsba repül Karajannal. A divat fővárosában rengeteg
kalandot élnek át, bejárják a várost, sőt a kandúr számára emlékezetes
helyekre is eljutnak. Közben kiderül, milyen sötét titkokat rejtenek a
divatbemutatók csillogó kulisszái, és hogy a modellkedésnél léteznek
fontosabb dolgok is.
Írta: Margit Aurer
Illusztrálta: Nina Dulleck
Fordította: Nádori Lídia
236 oldal
kemény táblás
15,4 × 21 cm
2990 Ft

Utánnyomásban megjelenik a Mágikus állatok iskolája-sorozat 9. kötete:

július

Mágikus állatok iskolája 9. – Kővé válva
ISBN 978-963-294-492-0
Nincs nagyobb kincs a mágikus állatok barátságánál, ebben mindenki egyetért.
Csakhogy egy nap szörnyű dolog történik: a sok kedves, vidám és okos társ
kővé válik! A gyerekek kétségbeesnek, még Miss Cornfield is tanácstalan. Az
egyetlen reményük, hogy a mágikus állatkereskedésben várakozó többi állat
talán segíteni tud. Murphynek, a jegesmedvének helyén van a szíve és az esze…
Írta: Margit Aurer
Illusztrálta: Nina Dulleck
Fordította: Nádori Lídia

Mind a 10 kötet
folyamatosan
kapható!

augusztus

224 oldal
kemény táblás
15,4 × 21 cm
2990 Ft

A Mit rejt... sorozat 3. kötetét 7 éves kortól ajánljuk.
Az olvasók nemcsak ismereteket szerezhetnek egy-egy témáról a különleges rétegekkel kialakított könyvből, hanem az oldalak alját szegélyező rajzokat keresve böngészhetik a vidám képeket.
Mit rejt a dinók világa?
ISBN 978-963-294-629-0
Lili és Lali Jojó kutyával együtt kalandoznak a dinoszauruszok
korában. Csatlakozz hozzájuk! Járd be velük a triász, a jura és
a kréta korszakot, kövesd a dinoszauruszok történetét a megjelenésüktől a kihalásukig. Ismerd meg a Földet egykor benépesítő
lenyűgöző élőlényeket!
Hogyan gondoskodtak a dinoszauruszok a fiókáikról? Mikor uralta a
világot a rettentő Tyrannosaurus? Honnan tudjuk, milyenek voltak és
hogyan éltek a dinoszauruszok?
Írta: Timothy Knapman
Illusztrálta: Wesley Robins
24 oldal
kemény táblás, karton, különleges rétegek
21,7 × 34,8 cm
4270 Ft

augusztus

Utánnyomásban megjelenik a Mi MICSODA-sorozat izgalmas kötete az óceánok színes élővilágáról.

ÓCEÁNOK MÉLYE – Élet az örök sötétség birodalmában
ISBN 978-963-294-301-5

Az óceánok mélye a Föld utolsó nagy rejtélyeinek egyike. Ahová már nem
hatol le semmiféle fény, ott vámpírkalmárok, hólyagos medúzák és lámpáscsápú horgászhalak élnek.
• Mi a titokzatos fekete füstölgők szerepe a földi élet megszületésében?
• A mélységi vizekben időnként fények villannak, csillognak, szikráznak:
a mélytengeri élőlények saját fénnyel világítanak.
Írta: Manfred Baur
48 oldal
kemény táblás
23 × 28 cm
3200 Ft

augusztus

Böngészd a képeket, és fedezd fel az illatokat! Igazi felfedezőkönyvek a legkisebbeknek.
Illatos böngésző
ISBN 978-963-294-643-6
Dörzsöld oda az ujjad, és szagold meg!
Minek van ilyen illata?
Keresd meg a képen! A megfejtést
a kihúzható fülecskén találod.

Rajzolta: Emma Martinez
12 oldal
kartonkönyv húzókákkal és dörzsölhető, illatos elemekkel
18,7 × 18,7 cm
3990 Ft
Illatos böngésző – Gyümölcsök
ISBN 978-963-294-644-3

Rajzolta: Mr. Iwi
12 oldal
kartonkönyv húzókákkal és dörzsölhető, illatos elemekkel
18,7 × 18,7 cm
3990 Ft
A kezdő olvasóknak szóló ismeretterjesztő sorozat két új kötettel bővül szeptemberben:

szeptember

Mi MICSODA OLVASÓ A Föld
ISBN 978-963-294-617-7
• nagy méretű betűk
• rövid bekezdések
• a megértést segítő tudáspróbák
Gyere, fedezzük fel együtt ezt a csodálatos kék bolygót!
Tudj meg mindent Föld keletkezéséről, a kontinensekről az
óceánokról és arról, miért éppen itt alakulhatott ki az élet!
Maxi, a kis mosómedve végigvezeti a kezdő olvasót a Föld
keletkezésének körülményeitől az ásványkincseken és az éghajlati övezeteken át a klímavédelem sürgető problémájáig.
Írta: Christina Braun
64 oldal
kemény táblás
17,5 × 24,5 cm
1995 Ft

Mi MICSODA OLVASÓ Rovarok
ISBN 978-963-294-618-4
Hány lába van a rovaroknak? Miért jelent számukra problémát
a növekedés? Melyik rovarról mintázták a helikoptert?
Prücsi, a kis szöcske útjára indítja a kezdő olvasókat a rovarok
világába. Találkozhatnak erőt fitogtató bajnokokkal, szorgos
munkásokkal, könnyed repülőművészekkel vagy mérget spriccelve védekező rovarokkal. Megtudhatják, hogy ez az állatsereg
már a dinoszauruszok előtt benépesítette a Földet, vérük pedig
nem piros, hanem színtelen, sárga vagy akár zöld.

Írta: Christina Braun
64 oldal
kemény táblás
17,5 × 24,5 cm
1995 Ft

Várjuk megrendeléseiket.
Budapest, 2020. június 20.
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