Garść nowości książkowych
do wypożyczenia gotowych!
Najmłodsi czytelnicy będą rozweselać pechowego nosorożca,
gdyż jest to ich lektura.
Ale to nie znaczy, że starsi uczniowie nie będą mogli przeczytać tej
książeczki. Wręcz przeciwnie – jak najbardziej mogą.

Nowość na rynku wydawniczym to seria Czytam i główkuję.
Poziom trzeci to przygody Szczurków.

Ząbek, Norman, Doktorek, Siostry Szmelc, Trampek i Znajda
to zgrana paczka. Mieszkają w kanałach i całymi dniami przeczesują śmieci,
żeby zarobić na swój kawałek suchara.

Dla starszych czytelników powieści przygodowe autorstwa Maz Evans:

TOM 1: Niesforny dwunastolatek, całkiem wiekowa Panna i uwięziony na Ziemi demon –
awantura gotowa! Elliot Hooper nie ma łatwego życia. Od śmierci dziadka mieszka sam z
mamą na starej farmie w południowej Anglii. Wstawać rano nie lubi, za szkołą nie przepada,
ale to wszystko byłoby do zniesienia, gdyby tylko nie szwankująca pamięć mamy Elliota. Josie
zamiast otaczać syna opieką, sama jej coraz częściej potrzebuje. Rosnące długi, czyhająca na
rodzinną farmę wścibska sąsiadka i znikająca raz za razem mama to zbyt dużo jak na
dwunastolatka. W dodatku pewnej nocy w oborze na farmie Elliota ląduje Panna, która
przedstawia się jako „nieśmiertelna”, „gwiezdna konstelacja” i „członkini Rady Zodiakalnej”,
licząca sobie niespełna dwa tysiące lat!
TOM 2: Ofiarą dowcipkowania i wyśmiewania przez autorkę padają mieszkańcy pałacu
Buckingham, czyli rodzina królewska! Między innymi księżna Camilla, której niezwykle
twarde bułeczki okażą się doskonałą bronią w trakcie potyczki z demonem śmierci Tanatosem.
Podczas misji ratowania świata dwunastoletni Elliot Hooper i jego boscy poplecznicy stoczą
też walkę w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej, a pomagać im będzie m.in. ożywiony
przez Hermesa słynny szkielet krwiożerczego tyranozaura… Poznajcie tajemnice greckich
bogów i herosów, odwiedźcie znane i nieznane zakątki Londynu wraz z brytyjskim
odpowiednikiem słynnego Percy’ego Jacksona. Będziecie śmiać się do łez i obgryzać
paznokcie ze zdenerwowania, zwłaszcza że w drugim tomie serii na scenę wkroczy
niespodziewanie zapomniany przez chłopca ojciec. Kim okaże się Dave Hooper?

O tolerancji dowiecie się z książki Spotkania z innymi.

Biblioteka zaprasza!

