Książki, w których czytelnik staje się bohaterem

Tappi. O tym, jak na Szepczący las padł czar, Marcin Mortka
Poznajcie zabawnego wikinga Tappiego i jego przyjaciół,
którzy mieszkają w Szepczącym Lesie. Nasz bohater
pewnego dnia budzi się rano i … jest zaskoczony tym,
że nie słyszy ptasich treli! Żeby rozwiązać tę zagadkę,
musi koniecznie porozmawiać z tajemniczą wiedźmą.
Tylko … jak ją odnaleźć? Pomóżcie Tappiemu
i wyruszcie z nim w podróż pełną przygód i zdecydujcie,
czy najpierw powinien porozmawiać z potokiem czy
może powinien poszukać chaty na polanie?
W zależności od tego, jaką decyzje podejmiecie, wiking
wraz z przyjacielem reniferem Chichotkiem, będzie
podążał według waszego scenariusza.
Książka Marcina Mortka to jedna z wielu historii
poświęconych brodatemu wikingowi. Pasjonującej
narracji towarzyszą wspaniałe ilustracje Marty
Kurczewskiej.
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Rycerz Lwie Serce, Delphine Chedru
Gotowi na zupełnie inną książkę? Oto książka
– gra francuskiej autorki i zarazem
ilustratorki, w której czytelnik wciela się
w głównego bohatera i podejmuje za niego
różne decyzje, odpowiada na pytania oraz
rozwiązuje zagadki. Na początku bajki
dowiadujemy się, że rycerza Lwie Serce
spotyka
nieszczęście.
Podczas
jednej
z wypraw stracił całą swoją odwagę!
Na szczęście może ją odnaleźć, ale w tym
celu musi wejść przez dziuplę do
spróchniałego drzewa, tylko jak? To pierwsza
z decyzji, jakie przyjdzie wam podjąć,
by pomóc naszemu śmiałkowi. A każda z nich
ma swoje konsekwencje i może albo nas
przybliżać do celu, albo od niego oddalać.
Aurę tajemniczości dodają abstrakcyjne nieco
ilustracje, w których także kryją się
łamigłówki, tym razem angażujące zmysł wzroku.
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Co robią auta, seria Opowiem ci mamo
W przepięknie ilustrowanej książce w twardej oprawie
towarzyszymy żółtemu maluchowi w jego niecodziennych
przygodach. Razem z nim stoimy w korku, jeździmy
labiryntem i przedzieramy się przez zaspy śnieżne, wszak:
„nie jest łatwo jeździć ładnie, kiedy dużo śniegu spadnie”.
Ot uroki samochodowej egzystencji.

Zabawne wierszyki Marcina Brykczyńskiego napisane
specjalnie do rysunków Artura Nowickiego wzbogacają tę
lekturę i zachęcają nas do wykonania różnych zadań razem
z naszym małym bohaterem.
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