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Ha van 10 év alatti rokonod, és szeret olvasni, neki találták ki a Stilton-sorozatot. Geronimo és Tea kalandjainak
végeláthatatlan sora újabb három kötettel bõvült az elmúlt hetekben. Ha nem ismered a sorozatot, akkor azért. Ha
ismered, akkor azért. Függõknek kötelezõ!

Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Február 14-ének elõestéjén rettentõ izgatott voltam... hiszen másnap Valentin napja volt! Úgy terveztem, hogy a
barátaimnak fantasztikus ünnepséget szervezek. Ám reggel nem csörgött a vekkerem, a futárszolgálat nem szállította ki
az újságomat, lóháton mentem a cukrászdába a süteményekért... el sem tudtam képzelni, hogy mi jöhet még ezután.
De szerencsére egy talpraesett egérlány a segítségemre sietett!
145x185 mm, 128 oldal, ára: 1.299,-Ft
Tea Stilton: A szerelem színre lép Cinnfordban!
Hogy kik Tea Angyalai? Öt rendkívüli egérlány, akik a Cinnford Egyetem és Szakiskola hallgatói a Bálna-szigeten. Vidám
és szórakoztató kis csapatot alkotnak. Mindannyian újságírók szeretnének lenni! Az élet Cinnfordban rendkívül izgalmas:
barátságok és szerelmek szövõnek, de a lányoknak kisebb viszályokkal is szembe kell nézniük...
A Cinnford Egyetem és Szakiskola hatszázadik születésnapját ünnepli. A kerek évforduló alkalmából az iskola diákjai
színre viszik a Rómeó és Júliát. A szereplõket meghallgatáson választja ki a tanárokból álló bizottság. A válogatásról
Tea Angyalai sem hiányozhatnak. Vajon kik játsszák a fõszerepeket?
145x185 mm, 128 oldal, ára: 1.299,-Ft Tea Stilton: Tea angyalai a vadonban
Hogy kik Tea Angyalai? Öt rendkívüli egérlány, akik a Cinnford Egyetem és Szakiskola hallgatói a Bálna-szigeten. Vidám
és szórakoztató kis csapatot alkotnak. Mindannyian újságírók szeretnének lenni! Az élet Cinnfordban rendkívül izgalmas:
barátságok és szerelmek szövõdnek, de a lányoknak kisebb viszályokkal is szembe kell nézniük...
Tea szupersportos barátja, Muszkoli Cinnfordba érkezik, hogy túlélési technikákat tanítson a diákoknak. Paulina,
Colette, Nicky, Pamela, Violet és barátaik két egész napot töltenek a természetben, ahol számtalan extraegeres
kalandban lesz részük!140x185 mm, 128 oldal, ára: 1.299,-Ft
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