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Boš praznoval z nami?

Kako nahraniš navihano opico

24 cm × 30 cm, kartonka, 22 strani, barvne ilustracije
Avtor: Kathleen Amant, prevod: Helena Kraljič
Redna cena: 14,90 €, cena v akciji: 3,90 €

21 cm × 21 cm, kartonka, 18 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jane Clarke, ilustrator: Georgie Birkett, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 16,90 €, cena v akciji: 5,90 €

Zelo prijetno je biti v vrtcu z vsemi prijatelji. Vedno se kaj praznuje, vsak
dan je praznik. Skupaj praznujemo divali, praznik svetega Miklavža,
božič, kitajsko novo leto, pust, veliko noč, festival holi, kresno noč,
bajram … Mnogo praznikov z vsega sveta. Kateri pa je najboljši izmed
vseh? Tvoj rojstni dan!

Navihana mala opica bi rada jedla.
Kako ji boš napolnil kruleči trebušček in jo spravil v dobro voljo?

Kako uspavaš trudnega levčka

Pridni medo – Zabavna kmetija

21 cm × 21 cm, kartonka, 18 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jane Clarke, ilustrator: Georgie Birkett, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 16,90 €, cena v akciji: 5,90 €

18 cm × 18 cm, kartonka, 8 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Benji Davies, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 16,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Pridni medo danes pomaga na kmetiji! Kartonka z drsniki za male bralce.
Koliko živalskih glasov poznaš? Jaz sem jih naštel 17!
Odlična knjiga za 1-3 leta stare otroke.

Pridni medo – Na gradbišču
18 cm × 18 cm, kartonka, 8 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Benji Davies, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 16,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Pridni medo je vodja gradbišča! Kartonka z drsniki za male bralce.
Knjiga za ljubitelje orodij in strojev.

Trudni levček noče v posteljo … Kako ga boš uspaval?
Preberi knjigo in se skupaj z levčkom odpravi v sanje.

Kako okopaš malega dinozavra
21 cm × 21 cm, kartonka, 18 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jane Clarke, ilustrator: Georgie Birkett, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 16,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Umazani mali dinozaver se noče kopati …
La kako bo šel čist v posteljo?
Zgodba, ki otrokom pomaga spoznati, zakaj je kopanje zabavno.

MEHKA
VEZAVA

Vsi na krov
25 cm × 30 cm, mehka vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Richard Dungworth, ilustrator: Sharon Harmer,
prevod: Helena Kraljič
Redna cena: 14,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Piratska ladja se je nežno zibala, ko je začel padati sneg.
Preberi, kaj vse majhni pirati doživijo pozimi na ladji.

Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici
21 cm × 21 cm, kartonka, 18 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jane Clarke, ilustrator: Georgie Birkett, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 16,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Krokodilčica je grizla griz, hrsk, griz!
Zgodba, ki otrokom pomaga spoznati, da je tudi ščetkanje zob zabavno.
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Dom za zajčka in miško

Zaklad Šepajočega Jaka

22 cm × 22 cm, kartonka, 22 strani, barvne ilustracije
Avtor: Rosalinda Kightley
Redna cena: 17,90 €, cena v akciji: 5,90 €

19 cm × 19 cm, kartonka, 16 strani, barvne ilustracije
Avtor: Oldřich Růžička, ilustrator: Pavla Kleinova, Tomáš Tůma,
prevod: Aleša Koncut
Redna cena: 16,90 €, cena v akciji: 9,90 €

Zajec in miška iščeta dom. Ampak kje bi lahko bil?
Poglejte v to zabavno knjigo in odkrijte, kdo se skriva v luknjah.

Sračja glasba
20 cm × 21 cm, trda vezava, 28 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Guido van Genechten, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 22,90 €, cena v akciji: 9,90 €

ZVOČNA
KNJIGA

Predstavljamo vam prvi sračji orkester na svetu. Ja, čisto prav ste
slišali! In to z glasbo, ki nastaja pri sračkanju. Napnite ušesa, zatisnite
si nos in prisluhnite. Ne drznite se smejati.
Vabimo vas, da zgrabite svojo kahlico in se pridružite zabavi!
Ustvarjalna sračja zvočna knjiga s pravimi zvoki sračjih
glasbenikov za otroke.

Bagerozavri raziskujejo

KARTONKE
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Pridruži se mi na lovu za zakladom. Na poti te bom naučil, kako postati
pravi piratski kapitan, kaj moraš vedeti o posadki, kaj obleči in kako
izbrati orožje. Na koncu te čaka presenečenje. Vkrcaj se!

Viteški grad

IZSEKAN
GRAD

19 cm × 19 cm, kartonka, 18 strani, barvne ilustracije
Avtor: Oldřich Růžička, ilustrator: Jan Klimeš, prevod: Aleša Koncut
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Kako so srednjeveški vitezi živeli v svojih kamnitih gradovih?
Katere vrste orožja so se uporabljale pri osvajanju gradov in kako so se
branili ljudje, ki so v njih živeli?
Pričujoča knjiga v obliki gradu je prava zate.

ZVOČNA
KNJIGA

Pako gre v opero

25 cm × 25 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Michael Whaite, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €

20 cm × 21 cm, trda vezava, 28 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Magali Le Huche, prevod: Iztok Ilc
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 9,90 €

Po koncu dela se zabava je začela!
BAGEOZAVRI RJOVIJO.
Poiščimo zaklad! Mogoče star dukat? Raziščimo ta svet, bagerozavri
ne spijo! Pojdite z bagerozavri na zabavno pustolovščino in jim
pomagajte poiskati zaklad.

Pako in Betka obiščeta Pariško opero. Toda v tem čudovitem
posplopju se kmalu izgubita. In tako se jima ponudi priložnost, da
obiščeta njeno zaodrje in poslušata čudovito glasbo!
Preberite zgodbico in poslušajte enajst najlepših arij iz oper: Moč
usode, Carmen, Rinaldo, Čarobna piščal, Norma, Rigoletto, Lokmé,
Figarova svatba, Traviata (2), Seviljski brivec.
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Hej, Velededi

Vesel božič, Oliver

30,5 cm × 26,5 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Paul McCartney, ilustrator: Kathryn Durst,
prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 19,90 €

26,5 cm × 27 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: David Melling, prevod: Ljubica Karim Rodošek
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 6,90 €

Spoznajte Velededija, pogumnega raziskovalca, mojstra šaljivih
zvijač , ki s pomočjo čarobnega kompasa popelje svoje štiri vnuke
na vrtoglave pustolovščine … Pridružite se jim, zajahajte letečo
ribo in se izognite drvečim bizonom ter snežnim plazovom!
Družinska zgodba o čudežnem popotovanju, ki jo je napisal
zvezdniški glasbenik Paul McCartney, bralce popelje po svetu in
jih utrujene zaziblje v spanec!

Poleg POPOLNEGA božičnega drevesa Oliver najde tudi prav
posebnega novega čarobnega prijatelja.

Kam skriti leva za božič
28 cm × 25 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Helen Stephens, prevod: Helena Kraljič
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 6,90 €
»Leva ne moreš vzeti s seboj na vlak,« je rekla mama.
Ko gre družina za božič od doma, mora Iris svojega leva pustiti
doma. Lev ne prenese pogleda na žalostno Iris, zato se odloči, da
se bo prikradel zraven. Konec koncev – saj za leva ne more biti tako
težko, da se skrije za božič.

Kdo je pravi lev
22 cm × 29 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Ed Vere, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 6,90 €
Levi niso prijazni. Če te ujamejo, te požrejo. Tako pravijo tisti, ki niso
spoznali leva Leonarda.
Ni ti treba RJOVETI, da bi te slišali …
Knjiga, ki slavi pogum in samosvojost.
Napisal in narisal Ed Vere, najbolj prodajani avtor New York Timesa.
Knjiga je letos prejela britansko nagrado Oscar’s Book Prize.

Malce nevidna
26 cm × 28 cm, trda vezava, 48 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Lauren Child, prevod: Helena Kraljič
Redna cena: 17,90 €, cena v akciji: 6,90 €
Imam sestrico Lolo. Majhna je in zelo smešna.
Vedno želi vedeti, kaj imam za bregom.
In vedno želi početi, kar počnem jaz.
NIKOLI noče biti nikjer brez mene.

Pes z lepimi uhlji
26 cm × 28 cm, trda vezava, 36 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Lauren Child, prevod: Helena Kraljič
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 6,90 €
Včasih se moja sestra Lola pretvarja, da je pes. Včasih se pretvarja,
da imava psa. Večinoma se pogovarjava o tem, katero pasmo psa
bi izbrala, če ne bi mama in oče vedno rekla: “Absolutno nobenih
psov!”
Pred vami je še ena humorna in izvirna zgodba Lauren Child o
Čarliju in Loli, ki ju marsikateri otrok pozna že iz risank. Čudovita
knjiga, ki jo bereš znova in znova.

e …«
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19 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Kay Barnham, ilustrator: Mike Gordon, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 4,90 €

25 cm × 25 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Guy Parker-Rees, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €

Lučka vedno najde način, kako pomagati. Prijateljici pomaga, da ni
tako jezna, ker gre brat lahko pozneje v posteljo, in drugi predlaga,
kako se znebiti ljubosumja zaradi najnovejše igrače.
Ko pa je v šoli športni dan, je Lučka tista, ki je ljubosumna. Se bo
spomnila svojih nasvetov, kako se spopasti z ljubosumjem?
Zbirka knjig o čustvih otrokom pomaga razumeti čustva in se z njimi
spopasti na opogumljajoč način.

Dinova pustolovščina! Si pripravljen za igro?
Všeč mu bo, če se mu boš kot zdravnik pridružil tudi TI!
Zdravnik Dino zna imenitno pozdraviti svoje prijatelje. A kdo bo
pozdravil njega?

Jezen sem

Dino trgovec
25 cm × 25 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Guy Parker-Rees, prevod: Milan Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Dino se rad igra.
Všeč mu bo, če se mu boš kot trgovec pridružil tudi TI!
Dino je navdušen nad svojo novo trgovino. Ampak, ali bo kdo
prišel in kaj kupil?

ksida

Nekaj res posebnega

Nekaj ES
R
posebnega
ljič
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elena

H

Nekaj res posebnega
26 cm × 29 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Cee Biscoe
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Izvrstna živalska pravljica govori o razigranosti in prijateljstvu,
a tudi o strahu in odpuščanju. Pa še o nečem: o tem, da je
pomembno kdaj zbrati pogum in prijateljem reči: »Žal mi je …«
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Ljubosumen sem

Dino zdravnik

Helena Kraljič
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19 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Kay Barnham, ilustrator: Mike Gordon, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Gašper očetu pomaga ohraniti mirno kri, ko zamuja v službo, ublaži
sestrin napad trme in pomiri jeznega prijatelja. Ko pa je čas, da Gašper
ugasne računalniško igrico, je on na vrsti, da je jezen.
Kako se bo spopadel s svojo jezo?
Zbirka knjig o čustvih otrokom pomaga razumeti čustva in se z njimi
spopasti na opogumljajoč način.

Žalosten sem
19 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Kay Barnham, ilustrator: Mike Gordon, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Rok pomaga številnim prijateljem, ki so žalostni. Erik mora zamenjati
šolo, Špeli je umrl pes, Jernej pa ni sprejet v košarkarsko ekipo. Ko se
Rok vrne domov, še on postane žalosten. Se bo spomnil svojih dobrih
nasvetov?
Zbirka knjig o čustvih otrokom pomaga razumeti čustva in se z njimi
spopasti na opogumljajoč način.

SLIKANICE
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Moja mamica

Moja babica

21 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Polona Lovšin
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 5,90 €

21 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Polona Lovšin
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 5,90 €

Kakšna je moja mamica? Odgovore na to vprašanje prinaša mladim
in tudi odraslim bralcem ta izvrstna slikanica, v kateri sta govorico
besed in podob v eno stkali Helena Kraljič in Polona Lovšin.
Ta slikanica namreč ni za kogar koli: je za mamico, ki se ne zna le
igrati kot prava mala razposajenka, ampak se predaja zanimivi
jezikovni igri. Iz starih besed se spleta živo ščebetanje nenavadnih,
otroških, ne otročjih domislic:
mamica je NAJMEHKEJŠA, NAJLEPEJŠA, NAJIGRIVEJŠA,
NAJIZNAJDLJIVEJŠA, NAJČUDOVITEJŠA, NAJPOTRPEŽLJIVEJŠA,
NAJDOBREJŠA …
Neomejeno zaupanje v mamico odsevajo prav vsi verzi te slikanice.
Bo že držalo, da mamica zame držala bo PESTI.
Dr. Igor Saksida

Kdo pravi, da je pomembne stvari treba razlagati na dolgo in široko?
Ko komu rečeš rad te imam – poveš tri besede ali napišeš cel roman?
Malo besed, zato pa tem več sporočila za mlade in starejše bralce na
krilih podob in stavkov nosi tudi slikanica Moja babica.
Veliko lepih trenutkov na potovanju v barvit svet zgodbe o času, ki
je zares lep le, če ga še s kom deliš, želim vsem vnučkam in vnukom,
babicam in dedkom – vsem popotnikom, ki se imajo radi.
Dr. Igor Saksida

Moj dedek
21 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Polona Lovšin
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Zgodba, ki veliko pove z malo besedami in ilustracijami, nas vabi, da
soustvarjamo sporočilo slikanice: začne se jeseni, ko je bila deklica
še dojenček. Dedek, čeprav je star, ni nikoli preutrujen za igro; in
deklica ve, da njeni spomini na njuno skupno igro ne bodo zbledeli:
zdaj bo ona dedku nastrgala jabolko, namesto njega premikala
domine po mizi in mu brala najlepše pravljice — vedno znova in
znova, od jeseni do pomladi, od poletja do zime. Nekoč bodo le
še spomini. In te spomine je vredno ohranjati. Tudi ob skupnem
prebiranju slikanice.
Naj vam ure čim dlje tiktakajo, naj predejo vaš čas počasi in v svetlih
barvah te prelepe zgodbe.
Dr. Igor Saksida
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Moj očka
21 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Polona Lovšin
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Imenitne odgovore na vprašanji, kdo in kakšen je moj očka, prinaša
mladim in tudi odraslim bralcem ta izvrstna slikanica, v kateri sta
govorico besed in podob v eno stkali Helena Kraljič in Polona Lovšin.
Besedilo se z ilustracijami spaja v neločljivo celoto, saj z besedami,
ki uhajajo »nadzoru« pravopisa, vzpostavlja in zagovarja otroško
svobodo in igro radostnega izmišljanja.
Neomejeno zaupanje v očkovo moč in toplino bližine med nami
odsevajo prav vsi verzi te slikanice. Bo že držalo, da očka svet naredil
je – LE ZAME.
Dr. Igor Saksida

SLIKANICE
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Moja sestra
21 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Polona Lovšin
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Pred nami je v besedah brat, ki mu gre starejša sestra, vsaj na
začetku, (rahlo ali celo zelo) na živce … Seveda: vedno hoče biti
glavna, vse igre morajo biti po njenih pravilih, misli, da jo mora
bratec ubogati in da je najpametnejša na svetu … Je še kaj bolj
nemogočega kot – starejša sestra?
Srečno pot po vesoljskih stezah, pogumni brat, ki ti je odraščanje
ob starejši sestri v resnici največja pustolovščina na svetu.
Dr. Igor Saksida

Moj brat
21 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Polona Lovšin
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Pred nami je v besedah starejša sestra, ki ji gre brat, vsaj na začetku,
(rahlo ali celo zelo) na živce … Seveda: neprestano hodi za njo,
vedno mu vsi ustrežejo, ni mu treba pospravljati, vedno dobi
najlepšo igračo … Je še kaj bolj nemogočega kot – mlajši brat?
Srečno pot v globine oceanov, pogumna sestra, ki ti je odraščanje
ob mlajšem bratu v resnici največja pustolovščina na svetu.
Dr. Igor Saksida

Najboljša prijateljica
21 cm × 21 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Helena Kraljič, ilustrator: Polona Lovšin
Redna cena: 21,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Sporočilo slikanice, ki jo držite v rokah, je zelo preprosto, a v življenju
vsakega otroka in odraslega zelo pomembno. Vsi potrebujemo
nekoga, s katerim se smejemo, ko nam je lepo, in predvsem nekoga,
ki joče z nami, kadar nam je hudo. Nekoga, ki nas ne bo obsojal, če
bomo v življenju kdaj zgrešili pot, in nas bo imel rad ne glede na vse.
Najboljšega prijatelja ali prijateljico, ki bo stiskal pesti, da nam bo v
življenju uspelo.
Dr. Igor Saksida

Naročje rim
23 cm × 30,5 cm, trda vezava, 40 strani, barvne ilustracije
Avtor: Zvezdana Majhen, ilustrator: Urška Stropnik Šonc
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Lirična slikanica NAROČJE RIM nagovarja otroke pa tudi odrasle, ki
jim je v doživljanju sveta uspelo ohraniti igrivost in vedoželjnost.
Pesmice, ki imajo zgolj po osem verzov, beremo že malčkom od
enega leta dalje, saj v tem času intenzivno osvajajo pasivni govor, ki
je temelj kasnejšega – aktivnega. Otrok je že zelo zgodaj izjemno
občutljiv za zvočnost in ritem besed; v njunem »naročju« preprosto
uživa in se čustveno odziva.
Zbirko sestavljajo vsebine iz otrokovega neposrednega okolja;
slušno in vizualno ga nagovarjajo k ljubečemu odnosu do bližnjih,
k druženju z vrstniki in živalskimi bitji pa tudi h kritični presoji
lastnih vzorcev vedenja. S tem pa otroka postopno kultiviramo in
plemenitimo ter odvračamo od nezaželenih ravnanj.

Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava
25 cm × 25 cm, trda vezava, 49 strani, barvne ilustracije
Avtor: Iveta Pari, Ilustrator: Věra Matys, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 25,90 €, cena v akciji: 7,90 €
Če knjigo preberete skupaj z otroki, se bo prav gotovo malo spremenil
način, kako narežete sadje in zelenjavo. Otroci se bodo naučili
prepoznati različno sadje in zelenjavo tudi od znotraj, ne le od zunaj.
Poleg tega, da ta knjiga razkriva lepoto sadja in zelenjave, otroke tudi
nauči pravega imena za vsako vrsto. Prepustite se igri in pokukajte, kaj
se skriva pod vsakim od zavihkov.
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Kako praznujejo božič po svetu
22 × 29 cm, trda vezava, 40 strani, barvne ilustracije
Avtor: Pavla Hanáčková, ilustrator: Mária Nerádová,
prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 25,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Vsepovsod vonj po slaščicah in pecivu, slišijo se božične pesmi, vsa hiša
je čudovito okrašena, mame pripravljajo dobre jedi in vsi se navdušeno
veselijo obdarovanja. Si se kdaj spraševal, kako božič praznujejo drugod
po svetu? Kljub temu da ga praznujejo skoraj vsepovsod, najdemo veliko
razlik. V nekaterih državah na primer otroci darila odvijajo decembra,
v drugih januarja. V nekaterih državah božič praznujejo v glavnem iz
verskih razlogov, v drugih je bolj posvetni dogodek.

Kako otroci po svetu praznujejo praznike
22 × 29 cm, trda vezava, 44 strani, barvne ilustracije
Avtor: Pavla Hanáčková, ilustrator: Michaela Bergmannova,
prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 25,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Dobra družba, dobra hrana in pijača ter predvsem veliko zabave – vsi
imamo radi praznike!
Toda si se kdaj spraševal, kako se veselijo ljudje v drugih državah?
Skupaj bomo obiskali številna praznovanja, vsako je drugačno. Kako je
videti noč čarovnic na Irskem ali timkat v Etiopiji? Kakšni so običaji ob
praznovanju hanuke? Spoznal boš nove prijatelje, ki ti bodo povedali vse
o svoji kulturi. Pripravljen na raziskovanje?
Po vsem svetu je čas za praznovanje!
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Znanost v infografikah – Rastline
20 × 25 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jon Richards, ilustrator: Ed Simkins, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Preberite, o največjih in najmanjših rastlinah, preverite kako v cvetlicah nastane
seme, in odkrijte, kako rastline proizvajajo energijo.
Dobrodošli v svet infografik! Ta vznemirljiva oblika prikaza podatkov uporablja
ikone, piktograme in grafike, da informacije predstavi na povsem nov način.

Znanost v infografikah – Življenjski prostori
20 × 25 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jon Richards, ilustrator: Ed Simkins, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Čudite se globini najglobljih oceanov, preberite o ogromnih travnatih pokrajinah
in odkrijte, kako živa bitja preživijo.
Dobrodošli v svet infografik! Ta vznemirljiva oblika prikaza podatkov uporablja
ikone, piktograme in grafike, da informacije predstavi na povsem nov način.

Kako živijo otroci po svetu

22 × 29 cm, trda vezava, 44 strani, barvne ilustracije
Avtor: Pavla Hanáčková, ilustrator: Michaela Bergmannova,
prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 25,90 €, cena v akciji: 4,90 €

Znanost v infografikah – Sile

Ta knjiga ti ponuja izvrstno priložnost, da pokukaš v domove na vseh
celinah in odkriješ, kako različna so lahko življenja otrok. Ljudje domove
gradijo, da ustrezajo krajevnim pogojem in je v njih udobno živeti. Veš,
kako živijo otroci v Mongoliji? Ali kakšno je življenje v ledenem igluju?
Kaj pa v deževnem gozdu? Pridi z nami in poglej v domove v vseh delih
sveta ter spoznaj nove prijatelje, ki ti bodo povedali vse o svoji kulturi.
No, si pripravljen?

Preberite, kako gravitacija poskrbi, da planeti krožijo okoli Sonca, izvedite, kako
olajšajo življenje, in odkrijte, kako delujejo magneti.
Dobrodošli v svet infografik! Ta vznemirljiva oblika prikaza podatkov uporablja
ikone, piktograme in grafike, da informacije predstavi na povsem nov način.

20 × 25 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jon Richards, ilustrator: Ed Simkins, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 5,90 €
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Mica pri babici – Ugrabljeni Božiček

Snežna kraljica

22 cm × 29 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Avtor: Andrej Predin, ilustrator: Marjan Manček
Redna cena: 26,90 €, cena v akciji: 4,90 €

22 cm × 29 cm, trda vezava, 68 strani, barvne ilustracije
Avtor: Hans Christian Andersen, priredila: Olga Uliščenko,
ilustrator: Aleksej Čerepanov, prevod: Andreja Kalc
Redna cena: 24,90 €, cena v akciji: 9,90 €

Mica še kako rada obišče babico v hišici z rumenimi strešniki, čeprav tam ni
televizije. Pri babici je drugače kot doma, pred umivalnikom v kopalnici se
sme ličiti, dokler se ne prestraši lastne podobe v zrcalu. Če ne mara kosila,
lahko preprosto odrine krožnik in se nasiti s čokolado. Tam jo vsak konec
tedna čaka prijatelj, s katerim počneta lumparije in se srečata z mnogimi
nenavadnimi pripetljaji, tokrat s hudobnežem, ki Božičku ukrade darila.

Glavna junakinja pripovedi ni Snežna kraljica, temveč majhna deklica
Gerda, ki s svojo dobroto in nesebičnostjo premaga vladarico ledenega
kraljestva in odreši uroka ljubljenega prijatelja Kaja. Pravljica nevsiljivo
pokaže, kako lahko premagamo vsako težavo ali prepreko, če v srcu
ohranjamo ljubezen.

Mica pri babici - Čarobni cilinder
20 cm × 20 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Napisal: Andrej Predin, ilustrator: Marjan Manček
Redna cena: 9,90 €, cena v akciji: 4,90 €

Ilustrirana zakladnica škotskih pravljic in pripovedk
23 × 29 cm, trda vezava, 160 strani, barvne ilustracije
Avtor: Theresa Breslin, ilustrator: Kate Leiper,
prevod: Juvančič Katarina
Redna cena: 39,90 €, cena v akciji: 14,90 €

Mica preživlja še en vikend pri babici in komaj čaka na nove pustolovščine
s prijateljem Ludvikom. Tokrat najdeta čarobni cilinder, ki ga Mica zvečer
odnese v svojo sobo. Ko se zjutraj zbudi, v sobici mrgoli zajčkov ...

Te čudovite, bogato ilustrirane zbirke znanih škotskih pravljic in
pripovedk, ki jih je zbrala in priredila dobitnica medalje Carnegie,
pisateljica Theresa Breslin, se bodo razveselili mladi in starejši bralci.
Knjiga je bila leta 2013 nominirana za medaljo KATE GREENAWAY.

Mica pri babici - Pirati iz dežele Merikaka
20 cm × 20 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Napisal: Andrej Predin, ilustrator: Marjan Manček
Redna cena: 9,90 €, cena v akciji: 4,90 €
Mica je na obisku pri babici, ko se razbesni vihar in odnese babičino hišo
z rumenimi strešniki v daljno deželo Merikaka. Mica in Ludvik spoznata
neusmiljenega kapitana Cvenka in skušata najti pot domov.

20 cm × 20 cm, trda vezava, 32 strani, barvne ilustracije
Napisal: Andrej Predin, ilustriral: Marjan Manček
Redna cena: 9,90 €, cena v akciji: 4,90 €

Tudi ta vikend Ludvik že nestrpno čaka Mico, da pride k babici na obisk. V
tej zgodbici spoznata podivjane princeske, ki s svojimi čarobnimi močmi na
Radvanjski ulici ustvarijo pravi kaos. Mica in Ludvik morata vse spraviti v red,
preden se babica zbudi iz popoldanskega počitka.

Lewis Carroll

Mica pri babici – Podivjane princeske

Aličine pustolovščine v deželi čudes

O pustolovščinah deklice Alice, ki se
je znašla v Deželi čudes, radi berejo
otroci in odrasli bralci. Zabavni junaki,
smešni prizori, zanimivi dialogi gradijo
živopisno in nepozabno pripoved. Zaradi
čudovitih in elegantnih ilustracij bo ta izdaja
postala pravi biser v vaši domači knjižnici.
Nikar ne odlašajte z branjem in jo brž
odprite! Nori klobučar, mačka
Smejalka, Marčni zajec in Modra
gosenica že nestrpno čakajo na srečanje
z vami! Aličine peripetije se že začenjajo.

www.morfem.si
ISBN 978-961-6988-33-9

9 789616 988339

29,90 €

Lewis Carroll

21 × 28 cm, trda vezava, 128 strani, barvne ilustracije
Avtor: Lewis Carroll, priredila: Olga Pilipenko, ilustrator: Jevgenija Čistotina,
prevod: Andreja Kalc
Redna cena: 29,90 €, cena v akciji: 9,00 €
O pustolovščinah deklice Alice, ki se je znašla v Deželi čudes, radi berejo
otroci in odrasli bralci. Zabavni junaki, smešni prizori, zanimivi dialogi
gradijo živopisno in nepozabno pripoved. Zaradi čudovitih in elegantnih
ilustracij bo ta izdaja postala pravi biser v vaši domači knjižnici.
Nikar ne odlašajte z branjem in jo brž odprite! Nori klobučar, mačka
Smejalka, Marčni zajec in Modrgosenica že nestrpno čakajo na srečanje z
vami! Aličine peripetije se že začenjajo.
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Stare grške bajke in povesti – strip
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22 × 29 cm, trda vezava, 48 strani, barvne ilustracije
Avtor: Martin Pitro, olustrator: Antonin Splichal,
prevod: Diana Pungeršič
Redna cena: 24,90 €, cena v akciji: 9,90 €

22 × 29 cm, trda vezava, 40 strani, barvne ilustracije
Avtor: Pavla Hanáčková, ilustrator: Linh Dao, prevod: Neža Vilhelm
Redna cena: 25,90 €, cena v akciji: 7,90 €
Lisica = zvijačna tatica. Medved = grožnja gozdu. Noj = reva, ki glavo
potiska v pesek. Prepričani smo, da poznaš veliko takšnih primerjav. Radi
bi ti pokazali, da v njih ni resnice … Tisti ljubki netopir nima nobenega
namena, da bi se hranil z našo krvjo. Črna mačka, ki prečka cesto, ti ne
bo prinesla nesreče. In kdo pravi, da »umazana« podgana ne more biti
tvoja najboljša prijateljica? Pridruži se nam na potovanju v svet narave
in se nauči, da ni vse tako črno-belo, kot se zdi na prvi pogled! Skupaj
bomo uspešno spremenili številne napačne predstave, ki smo jim dolgo
časa verjeli.

Sožitje
22 × 29 cm, trda vezava, 40 strani, barvne ilustracije
Avtor: Pavla Hanáčková, Ilustrator: Linh Dao, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 25,90 €, cena v akciji: 7,90 €
Antilopa in pavijan. Neskladen par, se ti ne zdi? Čaka te presenečenje:
ta dva se res razumeta. Drug drugega ščitita pred sovražniki. To pa nista
edini bistroumni živali, ki sta ugotovili, da je dobro imeti prijatelja. Zebra
zelo dobro sodeluje s ptico, klovnska riba srečno živi v morski vetrnici,
morskega psa pa obkroža veliko spremstvo rib čistilcev. Tudi rastline
lahko pomagajo druga drugi. Pridruži se nam na potovanju po naravi in
odkrij, da lahko prijateljstva najdemo povsod.

Pogled v vesolje
20 cm × 20 cm, trda vezava, 64 strani, barvne ilustracije
Prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 29,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Kako vroče je Sonce?
Kako je na Marsu?
Kako veliko je vesolje?
Kaj je “veliki pok”?
V izjemno pregledni knjižici boš izvedel veliko podatkov o Soncu,
planetih, galaksijah, črni luknji, o vesoljskih plovilih in odkrivanju
vesolja.

Hrabri junaki, mogočni bogovi in najbolj znane zgodbe grške mitologije
v stripu, slikovito in humorno.
Grške bajke in povesti bi morala poznati vsak fant in vsaka punca. V tej
knjigi prastare pripovedke oživijo in se spremenijo v zabavne zgodbe, ki
si jih otroci zlahka zapomnijo.
Prometej, Heraklej, Perzej in Andromeda, Dedal in Ikar, Odisej, O
trojanskem konju … in še mnogo drugih …

Miti in stereotipi o živalih

KARTONKE
POUČNE

Pogled v naš planet
20 cm × 20 cm, trda vezava, 64 strani, barvne ilustracije
Prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 29,90 €, cena v akciji: 5,90 €

3D TISK
NASLOVNICA

Koliko je stara Zemlja?
Zakaj je nebo modro?
Kaj je severni sij?
Zakaj je puščava ponoči mrzla?
Preberi si vse o Zemlji, ozračju, vodah, gorah, ognjenikih, o podnebju in
posameznih celinah.

3D TISK
NASLOVNICA

Pogled v človeško telo
20 cm × 20 cm, trda vezava, 64 strani, barvne ilustracije
Prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 29,90 €, cena v akciji: 5,90 €
Kaj počnejo živci?
Zakaj ljudje zehajo?
Kako deluje oko?
Koliko kosti je v človeškem telesu?
V knjigi boš spoznal, kako deluje naše telo. V posameznih poglavjih boš
lahko prebral o možganih, čutilih, živčevju, okostju, mišicah, človeških
organih, o rojstvu in odraščanju ter o zdravem načinu življenja.

8 -12 let

Varuh zmajev
13 × 20 cm, trda vezava, 62 strani, barvne ilustracije
Avtor: Josh Lacey, ilustrator: Garry Parsons, prevod: Branka Dobovšek Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
»Dragi stric Matic, takoj se vkrcaj na letalo in se vrni! Tvoj zmaj je pojedel Mimo.
Emica je ljubila to zajčico!«
Slišati je bilo enostavno: Edvard bo en teden čuval nenavadnega ljubljenčka
strica Matica, medtem ko bo ta na počitnicah. Kmalu pa je hladilnik prazen,
zavese so v ognju, poštar pa beži po vrtni stezi.
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Klavdij na deželi
13 × 19 cm, trda vezava, 69 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Alex T. Smith, prevod: Branka Dobovšek Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Spoznajte Klavdija – nenavadnega psička!
Miren sprehod po podeželju se spremeni v delovni dan na kmetiji, ko Klavdij
opere posvinjane pujske, nahrani kokoši in ujame strašnega bika!
Čudovita knjiga za nove mlade bralce!

Klavdij v mestu
Varuh zmajev leti
13 × 20 cm, trda vezava, 72 strani, barvne ilustracije
Avtor: Josh Lacey, ilustrator: Garry Parsons, prevod: Branka Dobovšek Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
»Dragi stric Matic, Zigi noče iz omare s perilom. Še vedno ni ničesar pojedel. Niti
ene čokoladne kroglice. Zares me skrbi zanj.«
Edi je mislil, da bo tokrat čuvanje zmaja lahko – dokler ni Zigi izginil. Našli so
ga v omari za perilo, vendar ni hotel zlesti iz nje. Toda spraviti Zigija iz omare je
zadnja Edijeva skrb, ko spozna, da ima stričev zmaj veliko skrivnost …

Varuh zmajev v gradu

13 × 19 cm, trda vezava, 69 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Alex T. Smith, prevod: Branka Dobovšek Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Na izletu v mesto Klavdij postane junak, ko v muzeju prepreči rop in v bolnišnici
pozdravi skrivnostno bolezen!

Klavdij v cirkusu
13 × 19 cm, trda vezava, 69 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Alex T. Smith, prevod: Branka Dobovšek Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Sprehod po parku pripelje Klavdija v cirkus, kjer postane vrvohodec, klovn in
zvezda predstave!
Primerno za otroke, ki se poslavljajo od slikanic.

13 × 20 cm, trda vezava, 62 strani, barvne ilustracije
Avtor: Josh Lacey, ilustrator: Garry Parsons, prevod: Branka Dobovšek Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
»Dragi stric Matic, tvoja zmaja sta še vedno tukaj. Pojedla sta vse, kar je bilo v
hladilniku, in tudi večino konzerv iz kuhinjskih omaric.
Artur je požrl tri žlice in daljinski upravljalnik. Mama pravi, da bodo verjetno
prišli ven na drugem koncu, ampak jaz se tega nič ne veselim.«
Za Edija čuvanje zmajev ne postane nič lažje. Grad, kihajoči zmaj in velika škatla
raket za ognjemet. Zdi se, da se bo novo leto začelo z velikim pokom.

Klavdij na počitnicah
13 × 19 cm, trda vezava, 69 strani, barvne ilustracije
Avtor in ilustrator: Alex T. Smith, prevod: Branka Dobovšek Dekleva
Redna cena: 19,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Počitnice na morju postanejo precej bolj zabavne, kot je Klavdij pričakoval, ko
sreča pirate, pluje po odprtem morju in odkrije zaklad!
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Bojevniki

Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji

21 cm × 30 cm, trda vezava, 188 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jampolʹskaja Tatʹjana, ilustrator: Aleksander Krutik,
prevod: Andreja Kalc
Redna cena: 39,90 €, cena v akciji: 9,90 €

23 cm × 25 cm, trda vezava, 76 strani, barvne ilustracije
Avtor: Tatjana Pregl Kobe, ilustrator: Tina Dobrajc
Redna cena: 33,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Frida in zmaj Artur Gaj nam v zgodbi približata Eifflov stolp, katedralo
Notre Dame, muzej Louvre, jamo Lascaux, Canal de Midi, Pont du Gard .
Spoznali bomo različne zgodovinske pripovedi o kralju Ludviku XIV., o
svetnici Ivani Orleanski, o francoskem cesarju Napoleonu Bonaparteju
o znanstvenikih Luisu Pasteurju, Marii Curie, o pisateljici George
Sand in o pisateljih Julesu Vernu, Honorju de Balzacu, Antoinu de
Saint-Exuperyju, o slikarjih Claudu Monetu, Augustu Renoirju, Paulu
Cezannu, o skladatelju Claudu Debussyju, o pevki Edith Piaf, o igralkah
Brigiti Bardot in Catherini Denevue ter o drugih znanih osebah, ki jih
pozna ves svet.
Knjiga Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji je pravljični sprehod skozi lepote
Francije, hkrati pa tudi čudovit vodnik po deželi, ki je znana po bogati
zgodovini, umetnosti, arhitekturi …

Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji
23 cm × 25 cm, trda vezava, 76 strani, barvne ilustracije
Avtor: Tatjana Pregl Kobe, Ilustrator: Tina Dobrajc
Redna cena: 33,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Frida in zmaj Artur Gaj nam z zgodbo predstavita Španijo, ko obiskujeta
in predstavljata burno zgodovino velikih mest: Madrida, Barcelone,
Toleda, Granade, pokrajin in otokov v Sredozemskem morju in na
Atlantskem oceanu.
Navduševali se bomo nad različnimi zgodovinskimi pripovedmi o
kraljici Izabeli I. Kastiljski in njenem možu Ferdinandu II. Aragonskem
ter o drugih kraljih Španije. Spoznali bomo umetnike, ki jih pozna ves
svet: slikarje El Greca, Goyo, Velazqueza, Dalija, Miroja, Picassa, Tapiesa,
pesnika de la Vega in Lorco, pisatelja Cervantesa in Unamuna, tenorista
Dominga in Carrerasa, režiserja Bunuela in Almodovarja ter izjemnega
arhitekta Gaudija. Poučili se bomo o bikoborbah, o romarskih poteh,
o Kolumbovem odkritju Novega sveta, o najznačilnejših jedeh, o
energičnem plesu flamenku o. Njuno potovanje skupaj s prijateljicama
podgano) Manco in zajčico Zojo nam bo gotovo približalo življenjski
utrip Španije, približalo njeno zgodovino in umetnost.
Knjiga Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji je pravljični sprehod skozi
lepote Španije, hkrati pa čudovit vodnik po deželi, ki je znana po bogati
zgodovini, umetnosti, arhitekturi …

KARTONKE
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Knjiga opisuje legendarne bojevnike v srednjem veku in na prehodu v
novi vek (14.–17. stoletje). Z Bojevniki se boste podali na navdihujoče
popotovanje v minule čase, ko so lastnosti, kot so pogum in čast, moč
in možatost, opredeljevale pravega vojaka. Na živobarvnih straneh
bodo pred vami oživeli huzarji in janičarji, nindže in samuraji, mušketirji in zaporoški kozaki, Mongoli in konkvistadorji. Bojevniki opisujejo
različna ljudstva in kulture, posebno pozornost namenjajo različnim
bojnim spretnostnim in vojaškim tehnikam, ki so se ohranile vse do
danes. Kratko in nevsiljivo predstavljamo različne načine življenja,
običaje in kodekse časti.

Zgodovina mode
22 cm × 29 cm, trda vezava, 80 strani, barvne ilustracije
Avtor: Jana Sedlačkova, ilustrator: Jan Vajda, Štepan Lenk, Tomski
in Polanski, prevod: Alenka Perger
Redna cena: 26,90 €, cena v akciji: 9,90 €
Ali veste, katera oblačila sodijo skupaj in katera se tepejo? Sledite
najnovejšim modnim smernicam? Potem ste najbrž opazili, da se
ljudje zanimajo za modo, odkar svet stoji, in da se je veliko od tega,
kar je v modi danes, nosilo že kdaj prej. Poglejmo si, kako so se oblačila
spreminjala skozi stoletja, kako so naši predniki iznašli šivanko in šivalni
stroj ter – še pomembneje – kako so se ju naučili uporabljati. Ta bogato
ilustriran vodnik vas bo seznanil z razvojem mode od prazgodovinskih
časov do danes.

365 znanstvenih poskusov
19 cm × 26 cm, trda vezava, 228 strani, barvne ilustracije in fotografije
Prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 59,90 €, cena v akciji: 19,90 €
Ali znanstvenik, ki se skriva v tebi, noč in dan sanja o izvajanju poskusov?
Potem imamo zate popolno rešitev! 365 znanstvenih poskusov ti prinaša
ogromen seznam poskusov, ki bodo potešili tvojo znanstveno žejo in
iz tebe izvabili skritega Einsteina. Naj gre za eksplozije, izdelovanje
packarije, poskuse z magneti in svetlobo ali preprosto mešanje barv,
vse smo zbrali v eni sami veliki knjigi. Le daj, pobrskaj po njej in začni
izvajati poskuse!

14+ let

Tat strele
15 × 21cm, trda vezava, 374 strani
Avtor: Rick Riordan, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 29,90 €, cena v akciji: 12,90 €
V zgodbi, ki je tudi filmska uspešnica, nastopa dvanajstletnik Percy, ki je
postavljen pred veliko preizkušnjo, ki bo v dvome postavila vse, v kar je do sedaj
verjel. Sin boga Pozejdona in Zemljanke v prvem delu skozi nenavadna srečanja
bogov in mitoloških bitij pomaga ugotoviti, kdo je ukradel Zeusu strelo in
obtožil kraje njegovega očeta Pozejdona ter ju sprl.

14+
letlet
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KARTONKE

Bitka v labirintu
15 × 21cm, trda vezava, 358 strani
Avtor: Rick Riordan, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 29,90 €, cena v akciji: 12,90 €
Iskreno, zadnja stvar, ki sem jo hotel storiti, je bilo razstreliti še eno šolo.
Kot sin grškega boga sem imel že kar nekaj bližnjih srečanj s smrtjo – zdaj
pa hoče moj smrtni sovražnik Luke v naš tabor vdreti skozi skrivni starodavni
labirint.
Če mu bo uspelo, nas bo napadlo na tisoče krvoželjnih pošasti. Torej na svidenje,
sonce, pozdravljena tema, ko se štirje odpravimo v grozljivo podzemlje in še
dlje …

Morje pošasti
15 × 21cm, trda vezava, 272 strani
Avtor: Rick Riordan, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 24,90 €, cena v akciji: 12,90 €
Drugi del iz zbirke romanov Rickya Riordana Percy Jackson in Olimpijci.
Te dni je težko biti polkrven. Celo preprosta igra med dvema ognjema
postane boj na življenje in smrt z grdo tolpo ljudožerskih velikanov – in to je
šele začetek.
Zdaj je napaden Tabor polkrvnih, in če mi ne uspe dobiti zlatega runa, bodo v
tabor vdrle pošasti. Velike …

Prekletstvo Titanov
15 × 21cm, trda vezava, 312 strani
Avtor: Rick Riordan, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 24,90 €, cena v akciji: 12,90 €
Ne bojuješ se vsak dan z nekom, ki je pol lev in pol človek.
Ampak če si sin grškega boga, se zgodi tudi kaj takega. In zdaj je moja prijateljica
Annabeth pogrešana, boginja je v okovih in le pet polkrvnih junakov se lahko
pridruži nalogi, da bodo premagali pošast, ki bo prinesla sodni dan.
Oh, in še nekaj. Orakelj je prerokoval, da ne bomo vsi preživeli …

Poslednji Olimpijec
15 × 21cm, trda vezava, 380 strani
Avtor: Rick Riordan, prevod: Mojca Žnidaršič
Redna cena: 24,90 €, cena v akciji: 12,90 €
Večina ljudi za šestnajsti rojstni dan dobi darila. Jaz pa sem dobil prerokbo, ki
bi lahko rešila ali uničila svet.
To se zgodi, če si sin Pozejdona, boga morja. V skladu s starodavno prerokbo
bo, ko dopolnim šestnajst let, usoda vsega sveta na mojih ramenih. Ampak
brez pritiskov.
Kronos, gospodar titanov, je začel svoj napad na mesto New York. In proti nam
se pomika tudi grozljiva pošast Tifon. Tako smo torej jaz in štirideset mojih
prijateljev polbogov proti nepopisnemu zlu …

