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Termékek

Termékek
Nagyker kód: 706893

Fogy.ár:

2999 HUF

Bernard Cornwell

Nagyker kód: 707064

Fogy.ár:

899 HUF

Stonehenge - Kr. e. 2000

Ragassz és színezz! - Barátaim: Tigris és
Micimackó

Alexandra Kiadó

Alexandra Kiadó

Bernard Cornwell, akit olvasmányos stílusáért és aprólékosan
kidolgozott történelmi vízióiért tisztelnek világszerte, ezúttal is
mestermû vet alkotott, talán a leghatásosabb történelmi munkát
Ken Follett Katedrálisa óta - munkája nyomán nemcsak
Stonehenge köveit, de az emberi civilizáció kezdeteit is teljesen
új színben fogjuk látni.
Méret: 145x212x46 | Oldalszám: 464

Egyetlen kõ is nagy felfordulást tud okozni... hát még ha Fü les
házán landol! Micimackó és barátai a szerteszét repü lõ
fadarabokba kapaszkodnak. S hogy mi történik ezután a
Százholdas Pagony lakóival? Megtudhatod ebbõl a vidám
fü zetbõl. A rajzokat egészítsd ki a matricákkal, a kivágható
figurák segítségével pedig találj ki újabb történeteket!
Méret: 215x310x2 | Oldalszám: 16

Könyv > Regény > Történelmi

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek

Nagyker kód: 706768

Fogy.ár:

4999 HUF

Nagyker kód: 707066

Fogy.ár:

899 HUF

Christian Callec

Ragassz és színezz! - Ratatouille L'ecsó

Borok enciklopédiája

Alexandra Kiadó

Alexandra Kiadó

Talán nehéz elhinni, de egy patkánynak is lehetnek álmai. Remy
például arról ábrándozik, hogy egyszer híres szakács lesz.
Amikor társaival együ tt elü ldözik az otthonából, kétségbeesetten
bolyong Párizs utcáin. Ám egyszer csak… A történet folytatását
megtudhatod ebbõl a vidám fü zetbõl. A rajzokat egészítsd ki a
matricákkal, a kivágható figurákkal pedig keltsd életre Remy
kalandjait!
Méret: 215x300x3 | Oldalszám: 16

Miként a bor az ízlelõszerveknek, úgy ez a kézikönyv a szemnek
jelent ü nnepet, hiszen több mint nyolcszáz fotó felhasználásával
mélyíti el tudásunkat a borról és a borkészítésrõl. A szerzõ, a
Holland Bormúzeum kurátora összegyû jtötte a legfontosabb
tudnivalókat, melyek birtokában a borfogyasztás igazi
szertartássá válhat.
Méret: 185x257x31 | Oldalszám: 528

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek

Könyv > Gasztronómia > Italok

Nagyker kód: 706765

Fogy.ár:

4999 HUF

Nagyker kód: 707065

Fogy.ár:

899 HUF

Berry Verhoef

Ragassz és színezz! - A Dzsungel könyve

Sörök enciklopédiája - Képes ismertetõ több
mint 1200 sörfajtáról

Alexandra Kiadó

Alexandra Kiadó
A gondosan összeállított sörenciklopédia megismerteti az
olvasót a világ minden táján méltán híres sörökkel. Ez a
kézikönyv nem kizárólag az Európában és az Egyesü lt
Államokban mû ködõ sörfõzdékrõl és azok ízletes termékeirõl
nyújt kitû nõ áttekintést, de bemutatja Dél-Amerika, Japán és
egyéb országok kitû nõ söreit is.
Méret: 184x257x29 | Oldalszám: 448

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek

Könyv > Gasztronómia > Italok

Nagyker kód: 706767

Maugli, az embergyerek csecsemõként kerü lt a dzsungelbe, és
a farkasok nevelték föl. Balúval és Bagirával igazán
szórakoztatóan telnek a napjai. A fiúnak azonban meg kell
tanulnia, hogy az õserdõben nem mindenki a barátja. Sír Kán, a
tigris régóta feni a fogát Mauglira… A történet folytatását
megtudhatod ebbõl a vidám fü zetbõl. A rajzokat egészítsd ki a
matricákkal, a kivágható figurákkal pedig keltsd életre Maugli
kalandjait!
Méret: 215x300x3 | Oldalszám: 16

Fogy.ár:

4999 HUF

Esther Verhoef

Nagyker kód: 707061

Fogy.ár:

999 HUF

Kutyák enciklopédiája

Irány az iskola! - Micimackóval tanulok: Elsõ
feladatok - 5-6 éveseknek

Alexandra Kiadó

Alexandra Kiadó

A Kutyák enciklopédiájában valamennyi kutyákkal kapcsolatos
kérdésü nkre választ találunk. Megismerhetjü k az egyes fajták
kü lsõ jegyeit, gondozási igényü ket, kedvenc tevékenységeiket,
viszonyulásukat más állatokhoz és az emberhez, de a kutyák
nevelésével kapcsolatban is hasznos tanácsokat kapunk.
Méret: 185x257x31 | Oldalszám: 544

Írni és olvasni az egyik legjobb móka a világon, erre a
Százholdas Pagony lakói a szavukat adják. Micimackó és
barátai összegyû jtötték a legkedvesebb feladataikat, hogy veled
együ tt gyakorolják a betû k írását. A toll és ceruza mellett a
színeseidre is szü kséged lesz. Megéri jól dolgozni, mert a
helyesen megoldott feladatok után Micimackó jutalommatricát
oszt!
Méret: 211x275x3 | Oldalszám: 32

Könyv > Hobbi, szabadidõ > Kedvenceink az állatok

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek
Nagyker kód: 706766

Fogy.ár:

4999 HUF

Nagyker kód: 707063

Fogy.ár:

999 HUF

Esther Verhoef

Irány a kalandsuli! - Írni tanulok

Macskák enciklopédiája

Alexandra Kiadó

Alexandra Kiadó

Segíts Atta hercegnõnek betû ket párosítani, keresd meg
Hamupipõke hintóján a C betû ket, fejtsd meg Jázmin jelét,
segíts a hét törpének X betû ket keresni! Ilyen és ehhez hasonló
feladatokkal várnak kedvenceid. Eljön hozzád Belle, Tarzan,
Micimackó, Szimba és még számos kedves mesehõs, hogy
együ tt gyakoroljátok a betû k írását. Ha kitartó vagy, és szép,
szabályos betû ket írsz, kedvenceidtõl jutalommatricákat kapsz!
Méret: 211x275x4 | Oldalszám: 32

A macskákat sokan titokzatosságuk miatt tisztelik és kedvelik.
Számos õsi kultúra szerint a macskák a végsõ, nagy titok tudói,
melyrõl bölcsen hallgatnak. Ez a könyv nem ígéri, hogy az
összes titokról fellebbenti a fátylat, viszont hasznos kalauz kíván
lenni mindazoknak, akik érdeklõdnek az egyes fajták iránt, vagy
házi kedvencü k viselkedését szeretnék jobban megérteni.
Méret: 184x257x29 | Oldalszám: 480
Könyv > Hobbi, szabadidõ > Kedvenceink az állatok

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek
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Termékek

Termékek
Nagyker kód: 707062

Fogy.ár:

999 HUF

Nagyker kód: 707056

Fogy.ár:

1299 HUF

Az ábécé betû i - Micimackóval tanulok: Elsõ
feladatok - 5-6 éveseknek

Geronimo Stilton

Alexandra Kiadó

Alexandra Kiadó

A Százholdas Pagonyban ezúttal minden a betû krõl szól,
Malacka és barátai ugyanis a fejü kbe vették, hogy megtanítják
neked a kisbetû k írását. Kiderü l, hogyan kapcsolódik a
mézkeresés a "t" betû höz, Tigris szü letésnapi meglepetése a
"j"-hez és az "o" Bagoly elveszett szemü vegéhez. A betû k írása
mellett barátaid a számokat is gyakoroltatják veled, ezen kívü l
olyan képeket is elhelyeztek a fü zetben, melyeket ki kell
s
z
í
n
e
z
n
e
d
.

Én amolyan értelmiségi pacák, akarom mondani, pocok vagyok,
de mint minden rágcsáló, én is imádom a focit. Lelkes drukker
vagyok…igazi úriegér szurkoló, mert számomra a sport
bátorságot, tisztességes játékot és barátságot jelent!
Méret: 143x185x11 | Oldalszám: 128

Egy extraegeres bajnokság

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Gyermekregény > 7-10
éveseknek

Méret: 211x275x3 | Oldalszám: 32
Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek
Nagyker kód: 707070

Fogy.ár:

2999 HUF

Nagyker kód: 706769

Fogy.ár:

3999 HUF

Vladimír Hulpach

Olvassunk együ tt! - A legnagyobb hõsök
olvasókönyve - 6-7 éveseknek

A Grimm testvérek meséi - 85 kalandos
történet a legnagyobb mesélõktõl

Alexandra Kiadó

Alexandra Kiadó

Lépj be a betû k világába, és gyakorold az olvasást kedvenc
mesehõseiddel! Ezúttal Micimackó és a 101 kiskutya történetein
keresztü l fejlesztheted olvasáskészségedet. A feladatok
megoldásához szü kséged lesz ceruzára és ollóra is, de a
legfontosabb, hogy: gondolkozz, gondolkozz, gondolkozz!
Micimackó is mindig így tesz, és elõbb-utóbb rátalál a
megoldásra.
Méret: 212x276x14 | Oldalszám: 238

Királyok és pásztorok, varázslók, csodadoktorok, csalók, bölcs,
illetve oktondi emberek és állatok kü lönös kalandjai
elevenednek meg a Grimm testvérek válogatott meséiben. A
sok jól ismert történet mellett szinte biztos, hogy minden olvasó
talál egy-egy olyan mesét is, amelyet még sohasem hallott, sõt
talán még olyat is, amelynek a fõhõsében magára ismer.
Méret: 185x257x30 | Oldalszám: 480

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek
Nagyker kód: 707067

Fogy.ár:

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

2999 HUF

Olvassunk együ tt! - Hercegnõk olvasókönyve
- 6-7 éveseknek
Alexandra Kiadó
Lépj be a betû k világába, és gyakorold az olvasást kedvenc
mesehõseiddel! Ezúttal Auróra, Belle, Jázmin, Hófehérke, Ariel
és
Hamupipõke
történetein
keresztü l
fejlesztheted
olvasáskészségedet. A feladatok megoldásához szü kséged lesz
ceruzára és ollóra is, de a legfontosabb, hogy: gondolkozz,
gondolkozz, gondolkozz! Micimackó is mindig így tesz, és
elõbb-utóbb rátalál a megoldásra.
Méret: 212x276x15 | Oldalszám: 238
Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Foglalkoztató könyvek
> 4-8 éveseknek
Nagyker kód: 707068

Fogy.ár:

2499 HUF

Prunella Bat

Szü letett boszorkány
Alexandra Kiadó
Vajon ki az a lila-fekete hajú lány, aki Óváros utcáin mászkál, és
fényes nappal varázslatokat hajt végre? S az álnok Dragomir
miért akarja mindenáron megszerezni a lány varázserejû
medálját? Milla és Sugar, számos félreértés, cselvetés és
megtévesztés közepette, ez alkalommal egy meggondolatlan
boszorkánnyal, egy gyengéd lelkû wrestlingbajnokkal és egy
múltból érkezett, mulatságos denevérrel fog találkozni...
Méret: 148x195x15 | Oldalszám: 144
Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Gyermekregény > 7-10
éveseknek
Nagyker kód: 707069

Fogy.ár:

2499 HUF

Prunella Bat

Az Ezü struhás Hölgy
Alexandra Kiadó
Egész Óváros felbolydult: a Botanikus kertben tartják ugyanis
Sugar anyukájának divatbemutatóját, amit már mindenki nagyon
vár. Mindent tökéletesen kell megszervezni, mert az esemény
díszvendége Laelia lesz, az elfek királynõje. A Sötét Varázslók
galád követe azonban titokban cselvetésre készü l. El akarja
lopni a gyönyörû elfhercegnõ varázserejét… Milla és Sugar ez
alkalommal is akcióba lendü l!
Méret: 146x195x15 | Oldalszám: 144
Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Gyermekregény > 7-10
éveseknek
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