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A BABILON Kiadó újdonságait kínáljuk 2021. I. negyedévére
Évindító kiadványainkat azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akik imádják a csillogást és a színezést.

január

Csillámos kifestő – Hercegnők
ISBN 978-963-294-627-6
Csillámos kifestő – Sellők
ISBN 978-963-294-628-3
Illusztrálta: Sandra Schmidt
Gyere velünk a hercegnők és a sellők
csillogó birodalmába! A színes
csillámpor varázslatos hangulatot ad
a képeknek, amiket kiszínezel.

24 oldal
puha fedeles
irkafűzött
20 × 28 cm
2250 Ft

Játékos lapozgatók a legkisebbeknek. Új grafikával folytatjuk népszerű sorozatunkat.

január

Húzd és mondd! – Ki játszik a kertben?
ISBN 978-963-294-648-1
Told el! Húzd ki! Nézd csak, van még egy fülecske! Mókus, süni, katica, méhek , béka, csiga.
Mondd, hová bújtak?

Húzd és mondd! – Ki kíván jó éjszakát?
ISBN 978-963-294-649-8
Told el! Húzd ki! Nézd csak, van még egy fülecske! Nyuszi, süni, béka, bagoly, kisegér, denevér.
Vajon mind aludni mennek este?

12 oldal
karton, háromszorosan kihúzható részekkel
15 × 15 cm
2490 Ft

Szívmelengető, interaktív mesék, hogy öleléssel és nevetéssel zárjuk a napot, mielőtt bebújunk
a takaró alá. És még sárkány is van benne – ki tudna mindennek ellenállni?

február

Ne ébreszd fel a sárkányt!
ISBN 978-963-294-194-3
Írta: Bianka Schulze
Illusztrálta: Samara Hardy

Ssss! Most tényleg maradj csöndben! Ez a csibész sárkány
végre elalaludt. De bármikor felébredhet! Vigyázz, nehogy
hangosan lapozz!
Ki szereti a sárkányt?
ISBN 978-963-294-181-3
Írta: Bianka Schulze
Illusztrálta: Samara Hardy
Sárkány alig várta a PUSZINAPOT. Most mégis szomorú,
mert mindenkinek más dolga akadt, és senki nem foglalkozik
vele. Gyere, vidítsuk fel! Pislogj kettőt, ha készen állsz
a mókára!
32 oldal
kemény táblás
24,5 × 24,5 cm
2490 Ft

Februárban jelennek meg a Mi MICSODA-sorozat legújabb kötetei.
ELEKTROMOSSÁG – Nagyfeszültség és szupravezetők
ISBN 978-963-294-600-9

február

Írta: Laura Hennemann
Elektromosság nélkül ma el sem tudjuk képzelni az életünket. Természetes,
hogy egyetlen érintésre világos lesz este a szobában, elindul a mosógép,
bekapcsol a számítógép. De hogyan lehetséges ez? Mi köze a villámnak
az elektromossághoz, és miért ráz néhány halfaj? Fény derül az izgalmas
kérdésekre.
• Tudtad, hogy a földrajzi Északi-sark közelében valójában a déli
mágneses pólus található?
• Mi az elektronok szerepe, és miért olyan mozgékonyak?
48 oldal
kemény táblás
23 × 28 cm
3490 Ft

február

PÓKOK – Nyolclábú vadászok
ISBN 978-963-294-669-6
Írta: Manfred Baur
Sokan tartanak a pókoktól, pedig hasznos és csodálatos állatok: villámgyors
vadászok, ügyes csapdaállítók, türelmes szövőművészek és ráadásul jó
anyák. A 40 000 pókfajból mindössze 200-nak a mérge veszélyes
az emberre.
•
•

Hogyan oldja meg a pók, hogy nem ragad bele a saját hálójába?
Tudtad, hogy a pókoknak nincs fülük, és lábaikon lévő sörtékkel
érzékelik a rezgéseket, a hangokat?

48 oldal
kemény táblás
23 × 28 cm
3490 Ft
Ismét kapható lesz a Mi MICSODA-sorozat történelmi témájú kötete.

AZ ÓKORI EGYIPTOM -– Tündoklő birodalom a Nílus partján
ISBN 978-963-294-308-4
Írta: Karl Urban
Gigantikus piramisok, kolosszális istenszobrok és félelmetes
múmiák – az emberiség egyik legnagyszerűbb kultúrájának néma
tanúi. Ötezer évvel ezelőtt a sivatag közepén jött létre az ókori
egyiptomi birodalom.
•
•
48 oldal
kemény táblás
23 × 28 cm
3490 Ft

Gyere, nézz be egy piramis belsejébe, és fedezd fel, mit
rejt a fáraó sírkamrája!
Készíts papiruszt papiruszsásból, és ismerkedj meg
Ré napistennel!

március

A Mi MICSODA Junior legújabb kötetét 5 éves kortól ajánljuk.
Iskolás leszek!
ISBN 978-963-294-652-8
Írta: Christina Braun
Illusztrálta: Isabelle Göntgen
A világon mindenhol járnak iskolába a gyerekek, mégis mindenütt kicsit másmilyen az iskola. Ebből a könyvből sok mindent
megtudhatsz a tantárgyakról és a napirendről. Mi történik az
első tanítási napon? Milyen tantárgyakat fogsz tanulni? Hogyan
jutsz el biztonságosan az iskolába?
20 oldal
kemény táblás, karton
kihajtható kukucskálók
23,7 × 28 cm
4290 Ft

A Mi MICSODA OVISOKNAK sorozat 2 új kötetét változatlan áron kínáljuk.

március

Dolgos járművek
ISBN 978-963-294-654-2
Írta: Benjamin Schreuder
Illusztrálta: Friederike Großekettler
Fedezd fel a dolgos járműveket! Ez a könyvecske okos válaszokat
ad a kíváncsi gyerekek kérdéseire.
• Mi szippantja fel az útra hullott faleveleket?
• Mit szállítanak a kamionok?
• Milyen járművek dolgoznak a földeken?
Repülőtér
ISBN 978-963-294-655-9
Írta: Andrea Weller-Essers
Illusztrálta: Niklas Böwer

12 oldal, karton
kihajtható kukucskálókkal
kemény táblás
23 × 23 cm
2950 Ft

Fedezd fel a repülőteret és a repülést. Ez a könyvecske okos
válaszokat ad a kíváncsi gyerekek kérdéseire. A kukucskálók
is felfedezésre várnak!
• Hányféle repülőgép létezik?
• Mi történik a repülőtéren?
• Mi a pilóták és a légiutas-kísérők
feladata?

A kukucskálók is
felfedezésre várnak!

Utánnyomásban jelenik meg a népszerű Tűzoltók című kötet.
Tűzoltók
ISBN 978-963-294-472-2
Írta: Andrea Weller-Essers
A tűzoltósággal kapcsolatos ezernyi kérdésre
ez a könyvecske óvodásoknak való, okos
válaszokat kínál.

12 oldal, karton
kihajtható kukucskálókkal
kemény táblás
23 × 23 cm
2950 Ft

•
•
•

Mit tegyünk, ha tűz üt ki valahol?
Milyen feladatai vannak a tűzoltónak?
Mi történik a tűzoltólaktanyában?

Február és március folyamán két új kötet és két utánnyomás jelenik meg
a Mi MICSODA OLVASÓ sorozatban.
Ismeretterjesztő könyvek önálló olvasásra. Ebben segítenek:

február

•
•
•

a nagy méretű betűk,
a rövid bekezdések,
a szövegértést fejlesztő tudáspróbák.
Dinoszauruszok
ISBN 978-963-294-656-6
Írta: Karin Bischoff
Illusztrálta: Ruth Koch
Évmilliókkal ezelőtt dinoszauruszok népesítették be a Földet. A hosszú
nyakú növényevők lelegelték a fák levelét. A hegyes fogú, óriás húsevők a többi állatra vadásztak. Tarts velünk egy izgalmas felfedezőútra
a földtörténeti középkorba, és ismerd meg a dinoszauruszok lenyűgöző
világát!
Természet
ISBN 978-963-294-553-8
Írta: Christina Braun
Illusztrálta: Ruth Koch
Az erdőben a mókus ágról ágra ugrál. A virágos rét fölött szorgos méhek
zümmögnek. Fák, bokrok, virágok és állatok a városban is élnek. Ismerd
meg a természetet!

március

Az emberi test
ISBN 978-963-294-557-3
Írta: Christina Braun
Illusztrálta: Annelie Stenzel
Szívünk fáradhatatlanul pumpálja a vért az ereinkben, hogy a testünkben minden szerv oxigénhez és tápanyagokhoz jusson. A fejünkben
szakadatlanul dolgozik egy szuperszámítógép – az agyunk. Ez irányítja
testünk valamennyi folyamatát.
Ismerkedj meg a csontok, az izmok és a szervek működésével, és kerülj
közelebb az emberi test csodájához!
Bálnák és delfinek
ISBN 978-963-294-554-5
Írta: Christina Braun
Illusztrálta: Marie Gerstner
A vízből óriási kék bálna farokúszója emelkedik ki. A tarajos hullámok
között delfinek ugrálnak. A tenger mélyén ámbráscet kutat élelem után.
Ismerd meg a bálnák és delfinek lenyűgöző világát!
64 oldal
kemény táblás
17,5 × 24,5 cm
1995 Ft

Utánnyomásban jelennek meg márciusban a Matricás öltöztetőbabák.

március

Táncosnők
ISBN 978-963-294-590-3
Szerző: Eva Schindler
Táncolni jó! Balett, modern táncok vagy éppen flamenco:
ebben a füzetben mindegyikhez megtalálod a megfelelő stílusú
ruhát és hozzá a kiegészítőket.

Lovaglás
ISBN: 978-963-294-591-0

Több mint 300 trendi matrica!

Szerző: Eva Schindler
Lovaláskor is lehet stílusosan öltözködni. Lovas torna, díjlovaglás,
western stílus vagy sétalovaglás: ebben a füzetben mindegyikhez
megtalálod a megfelelő stílusú ruhát és hozzá a kiegészítőket.
24 oldal
A trendi matricákkal stílusosan felöltöztetheted a babákat.
puha fedeles
Remekül fognak kinézni!
21 × 28 cm
1990 Ft
Legnagyobb példányszámban elkelt regénysorozatunk a Mágikus állatok iskolája. Hogy kisiskolás
olvasóink minden kötethez hozzájuthassanak, most a 6. és a 10. kötetet nyomjuk újra.

március

Mágikus állatok iskolája 6. – A nagy csobbanás
ISBN: 978-963-294-565-1
Írta: Margit Auer Fordította: Nádori Lídia
Illusztrálta: Nina Dulleck
Nyári meleg, napsütés! Az egész osztály a medencében pancsol.
Hatice viszont fél a víztől, és retteg a közeledő úszásvizsgától.
Henry óriási szülinapi bulit rendez. Szuperül érzi magát, egészen
addig, amíg véletlenül meghallja, hogy szülei szörnyű dologra
készülnek ellene.
Mágikus állatok iskolája 10. – Odavagyunk!
ISBN: 978-963-294-565-1
A mágikus állatokért szerencsére már nem kell aggódni, minden
rendbe jött. Az izgalmaknak azonban nincs vége. Ezúttal egy focistaválogatás borzolja a kedélyeket a Winterstein suliban. Ráadásul eljön
a búcsú ideje: Miss Cornfield osztályából valaki elköltözik a mágikus
állatával együtt...
216/240 oldal
kemény táblás
15,4 × 21 cm
2990 Ft

Várjuk megrendeléseiket.
Budapest, 2021. január 15.
Gergelics Vali 			Farkas Zoltán
értékesítési menedzser
kereskedelmi igazgató

