
Borító

CSILLAPÍTHATATLAN TUDÁSVÁGY 

Téged is vonzanak a világűr rejtelmei? Akkor rád várnak a Mi MICSODA- 
sorozat csillagokról, bolygókról és az űrkutatásról szóló kötetei. 

NAGYSZERŰ TELJESÍTMÉNY

Szerinted is fantasztikus, hogy mi mindent talált már fel az ember?  
A Mi MICSODA-könyvekkel a részletekbe is beáshatod magad.

www.babilonkiado.hu

KÖNYVEK
minden korosztálynak

 A marsi című regényben 
és a belőle készült 
 Mentőexpedíció című 
filmben a Marson hátra-
hagyott és halottnak hitt 
űrhajós, Mark Watney 
 fáradságos utazásra 
 vállalkozik a Pathfinder 
leszállóhelyéhez.

  Sikerül odaérnie, és meg-
javítja a leszállóegységet 
és a Sojourner rovert is. 
Így tud rádiókapcsolatot 
létesíteni a Földdel.

Széljegyzet

Keresd a Mi MICSODA matricás albumokat is! 

3-6 éveseknek

5 éves kortól

7 éves kortól

8 éves kortól

Több mint 50 kötet a világról

UNIVERZUM
A Mi MICSODA

A világ megismerését nem lehet elég korán kezdeni!  
A Mi MICSODA Ovisoknak sorozatban a kíváncsi 
óvodások minden kérdésükre választ kapnak.  
Kedves illusztrációkkal kinyitható kukucskálókkal.

Tegyétek meg együtt az első lépéseket az olvasás biro-
dalmában! A Mi MICSODA Junior sorozat kötetei 
közös és önálló olvasásra is nagyon jók. A kihajtható 
fülek alatt érdekes részletek rejtőznek.

Gyakorold az olvasást ismeretterjesztő könyvekkel! 
Ha kezdő olvasó vagy, a Mi MICSODA Olvasó soro-
zat kötetei épp neked szólnak. A rövid mondatokba 
biztosan nem törik bele a bicskád. A szöveg megérté-
sében segítenek a látványos fotók, a színes magyará-
zóábrák és a vidám tudáspróbák.

Az emberiség nagy reményeket 
fűz a Marshoz. Elképzelhető-e, 
hogy egyszer majd otthonunk-
ká válik a vörös bolygó? Mi 
mindent derítettek ki a tudósok 
eddig a Marsról és merre tart  
a marskutatás? 

Az autó történetétől, a működéséről,  
a modern felszerelésekről és techni-
kákról, a megújuló energiák felhasz-
nálásáról is olvashatunk a könyvben, 
de a városi közlekedés és az autóver-
senyzés világáról is képet kapunk. 
Csatold be a biztonsági övet, és éld  
át az autó sikertörténetét!



SOKSZÍNŰ VILÁGUNK

LENYŰGÖZŐ TERMÉSZET

Rajongsz az állatokért, érdekelnek a növények, kíváncsi 
vagy a természet jelenségeire? A Mi MICSODA-könyvek 

között biztosan megtalálod a kedvenc témádat! 

Nézd, mennyi színes történet az emberről! Ha nemcsak a történelem  
érdekel, hanem izgalmas részletekre is kíváncsi vagy, a Mi MICSODA- 

sorozatban találsz ilyen témájú köteteket. 

Fej

Tor

Potroh
Hihetetlen!

Az elektromos angolna állítja 
elő a legerősebb áramütéseket 
az egész állatvilágban. Feszült-

ségük 700 volt is lehet, és ké-
pesek végezni egy emberrel 

vagy elkábítani egy lovat. 

Nahát!

Egy PE-ből készült műanyag zacskó

20 év 
alatt hullik szét apró darabkákra. 

Egy PET-palackhoz képest  

ez gyorsnak számít — annak

450 év  

is kell! 

Sikerkönyv!

A bűnözés egyidős az emberi-
séggel, jelen van ma is, és  
a jövőben is lesz. Az idők  
folyamán változtak a bűncse-
lekmények, akárcsak  
a nyomozás eszközei és  
a büntetés módjai. Kik voltak 
a leghírhedtebb bűnözők?  
Hogyan göngyölítik fel  
a bűneseteket a nyomozók?  
Kik írták a legnépszerűbb  
bűnügyi regényeket? 

Mi lesz, ha kifogyunk a fosz-
szilis energiahordozókból? A 
jövő már elkezdődött, elérke-
zett a megújuló nyersanyagok 
ideje. De mi mindenre jó a fa, 
a kukorica, a repce, a burgo-
nya vagy éppen a tőzegmoha? 

Afrikától a sarkvidékekig az  
állatok a túlélés érdekében el-
képesztő trükkökkel alkal-
mazkodtak a környezetük-
höz. Ismerkedj meg A-tól Z-ig 
a zseniális állatokkal és az 
evolúció folyamán kifejlődött  
fantasztikus képességeikkel. 

Van, amelyik körberepüli  
a fél Földet, mások több ezer 
lakosú államokat építenek – 
 a rovarok igazán változatos 
túlélőművészek! Bár ezek az 
apró lények általában nem 
túl feltűnőek, bolygónk szá-
mára nagyon fontosak. 
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Kedves illusztrációkkal kinyitható kukucskálókkal.

Tegyétek meg együtt az első lépéseket az olvasás biro-
dalmában! A Mi MICSODA Junior sorozat kötetei 
közös és önálló olvasásra is nagyon jók. A kihajtható 
fülek alatt érdekes részletek rejtőznek.

Gyakorold az olvasást ismeretterjesztő könyvekkel! 
Ha kezdő olvasó vagy, a Mi MICSODA Olvasó soro-
zat kötetei épp neked szólnak. A rövid mondatokba 
biztosan nem törik bele a bicskád. A szöveg megérté-
sében segítenek a látványos fotók, a színes magyará-
zóábrák és a vidám tudáspróbák.

Az emberiség nagy reményeket 
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mindent derítettek ki a tudósok 
eddig a Marsról és merre tart  
a marskutatás? 

Az autó történetétől, a működéséről,  
a modern felszerelésekről és techni-
kákról, a megújuló energiák felhasz-
nálásáról is olvashatunk a könyvben, 
de a városi közlekedés és az autóver-
senyzés világáról is képet kapunk. 
Csatold be a biztonsági övet, és éld  
át az autó sikertörténetét!
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