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•Miqtë pushëbutë  •Ora e gjumit 
•Koha e ngrënies  •Kafshët shtëpiake.
Këta katër libra zhvillojnë ndjesinë e të 
prekurit dhe i njohin vogëlushët me 
konceptet e para dhe me botën që i rrethon. 

•Mjauu!  •Treni i kaltër  •Hamm!  •Vetura e verdhë
Një seri e veçantë me butona dhe fi gura plot ngjyra. 
Nëse shtypin butonin, vogëlushët do të dëgjojnë 
mjaullitjen e maces, lehjen e qenushit, borinë e 
veturës së verdhë dhe çaf-çufet e trenit të kaltër.

Seria “Prek dhe ndiej”

Seria “Libra me një tingull”

Libra me të cilët luan... Lodra të cilat i lexon!

Dy përrallëza me dritare

Seria “Rrotullo përrallën”
•Gishtëza  •Tre derrkucët, 
•Sirena  •Rosaku i shëmtuar.
Argëtohuni duke i lexuar dhe 
duke i rrotulluar! 

•Zana e humbur, 
•Përrallëza e detit 
Dy përrallëza që u 
zhvillojnë vogëlushëve 
aftësinë vëzhguese.

Mosha: +0 vjeç 
Përmasat: 
140 x 140 mm 
Faqe: 12
Çmimi: 600 lekë

Mosha: +0 vjeç 
Përmasat: 
180 x 180 mm 
Faqe: 8
Çmimi: 500 lekë

Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 
140 x 140 mm 
Faqe: 68
Çmimi: 700 lekë

Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 
170 x 170 mm 
Faqe: 12
Çmimi: 300 lekë
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Seria “Shiko, shiko... ”

Dy përralla tripërmasore

Seria “Përrallëza sipas moshës” Sa është ora?Libërthat e mi

•Në det  •Në fermë  •Në park 
•Në rrugë  •Në qiell  •Në lëndinë.
Me fi gura plot ngjyra dhe me mozaikë, 
kjo seri e veçantë i ndihmon vogëlushët 
të mësojnë fjalët e para dhe zhvillon 
aftësitë e tyre ndërvepruese.  

Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 
140 x 160 mm 
Faqe: 10
Çmimi: 300 lekë

•Shëtitje në pyll 
•Në fermë 
Aventura fantastike 
tripërmasore me pop-up, 
ku të vegjlit do të luajnë 
me rosakun Jon dhe me 
pulëbardhën bukuroshe. 
Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 
230 x 290 mm 
Faqe: 10
Çmimi: 900 lekë

•Libërthi im i formave
•Libërthi im i ngjyrave 
Vogëlushët mësojnë 
konceptet themelore 
duke u argëtuar.

Mosha: +0 vjeç 
Përmasat: 
100 x 100 mm 
Faqe: 20
Çmimi: 300 lekë

•Telefoni i princeshës 
•Telefoni i zjarrfi kësit të vogël 
Dy libra telefon për vajzat 
edhe për djemtë.
Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 200 x 100 mm 
Faqe: 10
Çmimi: 500 lekë

Insektet punëtore 
Lexo përrallat dhe 
formo mozaikët!
Mosha: +4 vjeç 
Përmasat: 
260 x 200 mm 
Faqe: 10
Çmimi: 600 lekë

Seria: “Përrallëza sipas moshës”
Një përmbledhje e mrekullueshme përrallëzash 
origjinale të shkruara enkas për fëmijë 1, 2, 3 
dhe 4 vjeç. Të treguara me një stil të këndshëm 
dhe plot ritëm, rrëfenjat janë ilustruar me vizatime 
magjepsëse, që fëmijët do t’i pëlqejnë shumë. 
Mosha: 1-4 vjeç 
Përmasat: 230 x 200 mm 
Faqe: 48
Çmimi: 500 lekë

Formo mozaikët

Sa është ora?
Mëso sa është ora 
me arushin Ted!
Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 
270x 220 mm 
Faqe: 12
Çmimi: 800 lekë

Librat telefon
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Seria “Përrallëza të zgjedhura”

Seria “Rrëfenjat e mia të para”

Përrallëza të zgjedhura
Çdo libër i kësaj serie të 
mrekullueshme përmban 
përrallëza, të zgjedhura 
me kujdes dhe me dashuri.

Mosha: +4 vjeç 
Përmasat: 
230 x 200 mm 
Faqe: 48
Çmimi: 500 lekë

•Rrëfenjat e mia të para për vajza
•Rrëfenjat e mia të para për djem
Çdo libër përmban 15 rrëfenja zbavitëse të 
treguara bukur dhe të ilustruara me vizatime 
plot ngjyra, që fëmijët do t’i pëlqejnë shumë.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 260 x 260 mm 
Faqe: 96
Çmimi: 1000 lekë

Seria “Përrallëzat me forma” Seria “Librat e vegjël”

Përrallëzat me forma
Një seri e veçantë, që përmban 12 përrallëza 
klasike, të prera në forma të ndryshme.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 210 x 160 mm 
Faqe: 16
Çmimi: 100 lekë

Librat e vegjël
Një seri e mrekullueshme, e 
cila përmban 12 përralla klasike.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 130 x 100 mm 
Faqe: 16
Çmimi: 50 lekë



7 8

Li
br

a 
pë

r 
fë

m
ijë

Libra për fëm
ijë

Unë lexoj
Një seri fantastike, e cila 
përmban 12 përralla 
klasike. Me iIlustrimet 
plot ngjyra, të realizuara 
me profesionalizëm dhe 
të treguara me mjeshtëri, 
kjo seri është konceptuar 
për fëmijët që sapo 
fi llojnë të lexojnë. 
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 
280 x 200 mm 
Faqe: 16
Çmimi: 100 lekë

Biblioteka ime e vockël
Vogëlushët njihen me botën që i rrethon: me kafshët, 
frutat, numrat, format, lodrat dhe konceptet e para.
Mosha: +2 vjeç 
Kutia përmban 9 libërtha
Përmasat e kutisë: 240 x 2500 mm 
Çmimi: 1500 lekë

•Ferma e argëtimit 
•Loja e kafshëve
Dy përrallëza me dritare 
që u zhvillojnë vogëlushëve 
aftësinë vëzhguese.

•Yjet e kërcimit  •Yjet e Hollivudit
Ngjyrosni yjet e kinemasë dhe yjet e kërcimit. Bëjini 
të shkëlqejnë duke i zbukuruar me diamante!
Mosha: +4 vjeç 
Përmasat: 220 x 240 mm 
Faqe: 36
Çmimi: 300 lekë

Seria “Unë lexoj” Seria “Shih dhe gjej” Biblioteka ime e vockël

Ngjyrosni fi gurat dhe ngjisni diamantet

Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 
200 x 200 mm 
Faqe: 10
Çmimi: 500 lekë
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•Kafshë të hareshme
•Fjalët e mia të para
Me 18 meloditë e mahnitshme, 
përveç ëndjes së leximit, fëmijët do 
të argëtohen duke shtypur butonat.

Mosha: +1 vjeç 
Përmasat: 
280 x 300 mm 
Faqe: 8
Çmimi: 1200 lekë

Ninulla para gjumit
Ky libër i veçantë përmbledh 
tetë ninulla të panjohura më 
parë, që tërheqin vëmendjen 
e vogëlushëve dhe i nanuritin 
me ëmbëlsi.
Mosha: +0 vjeç 
Përmasat: 270 x 270 mm 
Faqe: 8
Çmimi: 1200 lekë

•Kësulëkuqja  •Hirushja  •Borëbardha 
•Flokarta dhe tre arinjtë 
Nuk ka gjë më zbavitëse se sa të dëgjosh 
një rrëfenjë të bukur, të lexuar me zë të 
lartë. Çdo libër ka gjashtë butona, të cilët 
do të luajnë për ju një përrallë klasike.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 200 x 180 mm 
Faqe: 10
Çmimi: 800 lekë

Tingujt e mi të parëSeria “Libra që fl asin”

Libra me 18 melodi

Seria “Libra me katër tinguj”

Seria “Libra të mëdhenj me mozaikë”

•Ndeshja e futbollit  •Zana dhe balloja verore  
•Automjete zhurmëshumë  •Një surprizë e 
këndshme  •Këngët e fermës  
Përrallëzat shoqërohen me tinguj dhe muzikë.

Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 220 x 220 mm 
Faqe: 8
Çmimi: 700 lekë 

•Kafshët e fermës  •Gjallesat e ujit  
•Kuajt e vegjël poni  •Princeshat
Çdo libër përmban 8 mozaikë me të 
cilët vogëlushët zhvillojnë aftësitë e 
tyre ndërvepruese.  

Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 
280 x 220 mm 
Faqe: 18
Çmimi: 1000 lekë
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Seria “Përralla me mozaikë dhe muzikë”
Çdo libër shoqërohet me audio CD ku janë
regjistruar të gjashtë përrallat e serisë.

Shtëpia e kukullës e:
•Balerinës bukuroshe 
•Princeshës së vogël 
•Sirenës vezulluese 
•Zanës magjike
Me aktivitete dhe lojëra.

Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 
270 x 220mm 
Faqe: 16
Çmimi: 200 lekë

•Pinoku  •Muzikantët e Bremenit  
•Rosaku i shëmtuar  •Sirena e vogël  
•Hirushja  •Ujku dhe shtatë kecat  
Gjashtë libra të veçantë me mozaikë 
dhe muzikë. Çdo libër shoqërohet me 
një audio CD ku janë regjistruar të 
gjashtë përrallat e serisë.

Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 
250 x 240 mm 
Faqe: 12
Çmimi: 1000 lekë

•Princeshat e bukura
•Zanat magjike
Me shumë lojëra të 
cilat nxisin aftësinë 
ndërvepruese të fëmijëve.

Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 
270 x 220 mm 
Faqe: 16
Çmimi: 200 lekë

Libri im i parë i baletit
është një udhëzues i 
mrekullueshëm për 
fëmijët që sapo hyjnë 
në botën magjike të 
kërcimit. Me këshillat, 
ilustrimet dhe tekstin 
frymëzues, ky libër do të 
bëhet një mik i dashur 
për fëmijët kërcimtarë.
Mosha: +4 vjeç 
Përmasat: 280 x 220 mm 
Faqe: 48
Çmimi: 500 lekë

Seria “Shtëpia e kukullës”
me fi gura ngjitëse

Libra-çantë me fi gura ngjitëse

Libri im i parë i baletit
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Libri im i parë i futbollit

Tre libra për ata që adhurojnë 
sportin më të bukur në botë.
Me shumë veprimtari dhe 
lojëra argëtuese, këta libra 
do të bëjnë për vete të gjithë 
sportdashësit e vegjël.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 270 x 220 mm 
Faqe: 24
Çmimi: 200 lekë

Seria ” Shkruaj-Fshi-Mëso” Seria “Zhdërvjelltësimi i mendjes”

Shkruaj-fshi-mëso Numrat
Mëso të shkruash numrat 
me librin Shkruaj-Fshi-Mëso. 
Me lapsin magjik, mund të 
shkruash dhe të rishkruash pa 
fund. Lapsi fshihet lehtë, nuk 
lë shenjë dhe nuk përmban 
lëndë të dëmshme.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 270 x 240 mm 
Faqe: 28
Çmimi: 500 lekë

Shkruaj-fshi-mëso Format
Mëso të vizatosh dhe të 

përvijosh format me librin 
Shkruaj-Fshi-Mëso. Me lapsin 

magjik, mund të vizatosh 
forma pa fund. Lapsi fshihet 
lehtë, nuk lë shenjë dhe nuk 
përmban lëndë të dëmshme. 

Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 270 x 240 mm 

Faqe: 28
Çmimi: 500 lekë

150 Aktivitetet e mia të para
Libër interaktiv me lojëra, 
vizatime dhe ushtrime 
për zhdërvjelltësimin e 
mendjes. I përshtatshëm 
për moshën parashkollore.
Mosha: +4 vjeç 
Përmasat: 290 x 210 mm 
Faqe: 96
Çmimi: 500 lekë

1000 Super aktivitete
Libër interaktiv me lojëra, 

vizatime dhe ushtrime 
për zhdërvjelltësimin e 

mendjes. Përmban 1000 
aktivitete të ndryshme.

Është i përshtatshëm për 
moshën parashkollore.

Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 290 x 210 mm 

Faqe: 194
Çmimi: 1000 lekë

Seria “Librat e futbollit” 
me fi gura ngjitëse

Libri im i parë i futbollit
është një udhëzues hap pas hapi nga 
stërvitja deri te fi shkëllima e arbitrit. Në 
të do të gjeni gjithçka që duhet të dini 
për të përmirësuar lojën tuaj. Fotografi  
të mrekullueshme ilustrojnë çdo aspekt 
të këtij sporti. Gjithashtu do të njiheni me 
lojtarët e mëdhenj të të gjitha kohërave.
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 280 x 220 mm 
Faqe: 64  Çmimi: 600 lekë
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Ngjyros dhe mësoj
Një seri e mrekullueshme e përbërë nga tetë 
libra për moshën parashkollore. Në këta libra, 
vogëlushët mësojnë konceptet themelore, 
duke marrë pjesë në mënyrë aktive.

Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 
300 x 210 mm 
Faqe: 10
Çmimi: 100 lekë

Librat e serisë “Mëso dhe 
agëtohu” përmbajnë veprimtari 
për fëmijët parashkollorë. Me 
ushtrimet dhe fi gurat ngjitëse, 
fëmijët do të mësojnë dhe do 
të argëtohen.

Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 
270 x 220 mm 
Faqe: 32
Çmimi: 250 lekë

Librat e serisë “Përgatitem 
për në shkollë” përmbajnë 
ushtrime që e ndihmojnë 
fëmijën të fi tojë njohuritë 
themelore aq të nevojshme 
për zhvillimin e tij.

Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 
300 x 210 mm 
Faqe: 24
Çmimi: 250 lekë

Seria “Ngjyros dhe mësoj” Seria “Mëso dhe argëtohu” Seria “Përgatitem për në shkollë”
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Ditarët e vajzave

Ditari i djemve

Ditari i sekreteve
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 210 x 170 mm 
Faqe: 90 Çmimi: 700 lekë

Ditari i një ylli
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 220 x 180 mm 
Faqe: 128 Çmimi: 1000 lekë

Ditari im i dashur
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 210 x 170 mm 
Faqe: 80 Çmimi: 700 lekë

Ditari im i vogël
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 160 x 140 mm 
Faqe: 94 Çmimi: 500 lekë

Ditari im sekret i aventurave
Në këtë ditar të veçantë vetëm 
për djemtë do të gjeni testet 
e personalitetit, udhëzime 
për misionet që do të kryeni, 
si edhe do të shkruani për të 
fshehtat dhe aventurat tuaja.  

Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 220 x 180 mm 
Faqe: 144
Çmimi: 1000 lekë

Seria “Përralla klasike”

Histori me lodra

Përralla me kafshë 
çamarroke
Qeshni dhe argëtohuni me 
kafshët që do të takoni. 
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 300 x 230 mm 
Faqe: 116 
Çmimi: 1200 lekë

16 Përralla klasike (me audio CD)
Ky botim përmban dymbëdhjetë 
përralla nga Vëllezërit Grim, tri 
përralla nga Anderseni dhe një nga 
Sharl Peroja. Të shoqëruara me CD, 
ku gjyshja tregon të 16 përrallat. Ato 
nxitin përfytyrimin dhe zhvillojnë
           fantazinë e vogëlushëve
               Mosha: +3 vjeç 
               Përmasat: 300 x 230 mm 
               Faqe: 200 
               Çmimi: 1800 lekë

Fabulat më të bukura 
Me shqipërimin e përkryer 
dhe ilustrimet e veçanta, 
“Fabulat” e La Fontenit të 
mahnitin me dinamikën, 
freskinë, satirën dhe 
vërtetësinë që karakterizon 
veprën e fabulistit gjenial.

Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 310 x 230 mm 
Faqe: 116 
Çmimi: 1200 lekë

Fabulat e La Fontenit

Histori me lodra
Ç’bëjnë lodrat kur ju nuk 
jeni pranë tyre? Po gjatë 
natës kur fl ini, ç’bëjnë ato? 
Këto dhe shumë aventura 
të lodrave tuaja do t’i 
mësoni në këtë libër.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 300 x 230 mm 
Faqe: 116 
Çmimi: 1200 lekë

Seria “Rrëfenja para gjumit”

12 përralla klasike
Shëtitni me to në botën 
e aventurave dhe të 
fantazisë.
Mosha: +3 vjeç 
Përmasat: 290 x 220 mm 
Faqe: 188
Çmimi: 1500 lekë

365 rrëfenja para gjumit
Libri i parë dhe Libri i dytë
Mbërriti ora për të ëndërruar! Në çdo faqe që 
do të shfl etoni, miqtë e dashur do t’i takoni.
Mosha: +2 vjeç;  Përmasat: 310 x 230 mm 
Faqe: 196;  Çmimi: 1800 lekë
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Seria “Përralla me princesha dhe zana”

Libri i princeshës

Përralla me princesha 
bukuroshe
Lexojuani princërve dhe 
princeshave tuaja para 
se të nisen për ndonjë 
udhëtim në vendet e 
ëndrrave përrallore. 
Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 310 x 230 mm 
Faqe: 116 
Çmimi: 1200 lekë

Rrëfenja me zana
Eja dhe zbulo 18 rrëfenja me 
zana... Njëra zanë të dërgon 
plot të puthura, një tjetër të 
pëshpërit fjalë të ëmbla, një 
e tretë t’i përmbush dëshirat...
Kalo bashkë me to çaste të 
mrekullueshme.
Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 310 x 230 mm 
Faqe: 116 
Çmimi: 1200 lekë

Histori me zana dhe 
princesha 
Histori me zana e 
princesha, me aventura 
fantastike dhe vende 
magjike…
Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 310 x 230 mm 
Faqe: 116 
Çmimi: 1200 lekë

Libri i princeshës
Thellë brenda çdonjërës 
prej Jush fl e një princeshë 
e vërtetë. Shfl etojeni këtë 
libër dhe do të mësoni se si 
të visheni si një hyjneshë, si 
të vallëzoni bukur dhe si të 
bëni biseda të këndshme.
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 260 x 260 mm 
Faqe: 30 
Çmimi: 1500 lekë

Pesë libra në kuti Seria “Përrallëza me pop-up”
Kutiza e rrëfenjave për vajza 
bukuroshe
Në 5 libra të mrekullueshëm do 
të mësoni historitë fantastike 
të princeshave, të sirenave, të 
zanave dhe të këcimtareve më 
të njohura në botë.

Mosha: +7 vjeç 
Përmasat e kutisë: 
180 x 230 mm 
Çmimi: 2000 lekë

Gjashtë përrallëza me pop-up
•Pinoku  •Maçoku me çizme  •Hirushja  •Llamba 
e Aladinit  •Kësulëkuqja  •Pinoku  •Borëbardha  
Mosha: +2 vjeç 
Përmasat: 140 x 190 mm 
Faqe: 12 
Çmimi: 300 lekë
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Libra dhuratë

Dy libra dhuratë për çdo moshë Libra kujtimesh për bebushin tuaj

Libra dhuratë
Gjashtë libra të 
frymëzuar nga 
dashuria për njerëzit 
tuaj më të shtrenjtë.
Përmasat: 
150 x 150 mm 
Faqe: 40 
Çmimi: 600 lekë

Të kam xhan, mami! 
Të kam xhan, babi!
Dy libra të frymëzuar nga 
përkushtimi, ngrohtësia dhe 
dashuria e pakufi  e prindërve 
për fëmijën. Libra magjepsës të 
cilët nuk njohin moshë dhe kohë!

Përmasat: 
260 x 260 mm 
Faqe: 24
Çmimi: 700 lekë

Thesari ynë i vockël
Kujtimet më të bukura 
nga jeta e fëmijës suaj.
Përmban një zarf ku 
mund të ruani kujtimet.

Mosha: +0 vjeç 
Përmasat: 
260 x 230 mm 
Faqe: 28
Çmimi: 800 lekë

Libra kujtimesh për bebushin tuaj
Hapat e mi të parë, çaste 
të ëmbla
Ruani çastet e paharruara 
nga jeta e fëmijës suaj gjatë 
tri viteve të para. 
Mosha: +0 vjeç 
Përmasat: 
290 x 270 mm 
Faqe: 96
Çmimi: 1500 lekë

Mirë se erdhe bebush!
Kujtimet e mrekullueshme të 
fëmijës suaj gjatë vitit të parë 
të jetës.
Mosha: +0 vjeç 
Përmasat: 
250 x 280 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 1000 lekë



23 24

Li
br

a 
pë

r 
fë

m
ijë

Libra për fëm
ijë

Në ndihmë të projekteve shkollore

Enciklopedia ime e parë
Është burim themelor 
për mendjet kureshtare të 
lexuesve të vegjël. Ky libër 
i mrekullueshëm mbështet 
me profesionalizëm të 
gjitha temat që zhvillohen 
në ciklin e ulët shkollor.
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 
280 x 230 mm 
Faqe: 160
Çmimi: 1600 lekë

Enciklopedia e përseve
Pyetje, përgjigje, fakte, 
rekorde, veprimtari, pyetësorë. 
Pamjet mahnitëse dhe 
shpjegimet e qarta u japin 
përgjigje të gjitha pyetjeve që 
bëjnë fëmijët për botën që i 
rrethon.
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 
280 x 230 mm 
Faqe: 160
Çmimi: 1200 lekë

Libri i shpikjeve të mëdha
Është një botim 
përmbledhës në të cilin 
përshkruhen se si erdhën 
në jetë 100 shpikjet më 
të mëdha të kësaj bote. 
Gjithashtu tregohen edhe 
historitë që fshihen pas tyre.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 
280 x 230 mm  
Faqe: 128
Çmimi: 1200 lekë

Libri im i eksperimenteve
Zbuloni të fshehtat 
e shkencës me 101 
eksperimente zbavitëse që 
mund t’i realizoni edhe në 
kushtet e shtëpisë. Hyni në 
një botë magjike, ku do të 
mësoni duke u argëtuar. 
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 
280 x 230 mm  
Faqe: 120
Çmimi: 1200 lekë

Gjithçka që duhet të dini
Tri enciklopedi të lidhura me internetin 

Gjithçka që duhet të dini 
për kafshët
Një enciklopedi fantastike 
ku do të mësoni çdo gjë 
rreth kafshëve. Përmban 
Ilustrime, informacione, 
pyetje, përgjigje dhe çdo 
faqe është e lidhur me 
internetin.
Mosha: +7 vjeç 
Përmasat: 
280 x 220 mm  
Faqe: 160
Çmimi: 1200 lekë

Gjithçka që duhet të dini 
për dinozaurët
Enciklopedia e parë për 
dinozaurët e botuar në 
shqip. Përmban iIlustrime, 
fakte mahnitëse, lojëra 
dhe veprimtari pa fund 
dhe çdo faqe është e 
lidhur me internetin.
Mosha: +7 vjeç 
Përmasat: 
280 x 220 mm  
Faqe: 160
Çmimi: 1200 lekë

Gjithçka që duhet të dini
Enciklopedi e lidhur me 
Internetin dhe që u jep përgjigje 
të gjitha pyetjeve tuaja. Me 
njohuri dhe fakte mahnitëse, 
me lojëra e veprimtari pa fund 
dhe me mbi 2000 ilustrime të 
mrekullueshme.
Mosha: +7 vjeç 
Përmasat: 
280 x 220 mm 
Faqe: 320
Çmimi: 2500 lekë
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Libri i madh i diturisë
Është burim themelor 
për mendjen kureshtare 
të lexuesve të rinj. 
Me njohuritë, faktet 
dhe ilustrimet fantastike, 
josh imagjinatën e çdo 
lexuesi.
Mosha: +6 vjeç 
Përmasat: 
290 x 240 mm 
Faqe: 320
Çmimi: 2500 lekë

Unë di
Në këtë libër do të mësoni:
Përse shërbejnë teleskopët?
A ekzistojnë jashtëtokësorët?
Kur u formuan kontinentet?
Përse janë të rëndësishëm 
numrat? Cilat ishin shpikjet 
më të mëdha?
Mosha: +10 vjeç 
Përmasat: 
290 x 220 mm 
Faqe: 304
Çmimi: 2500 lekë

Enciklopedia e re për fëmijë
Të gjitha temat thelbësore 
që shtjellohen sot në shkolla, 
janë riprodhuar me mjeshtëri 
në këtë enciklopedi të 
mrekullueshme.
Mosha: +10 vjeç 
Përmasat: 
290 x 220 mm 
Faqe: 304
Çmimi: 2500 lekë

Zgjeroni njohuritë! DeAgostini në shqip!
Libri i madh i progresit të 
njerëzimit
Një enciklopedi që u jep 
përgjigje pikëpyetjeve që 
kanë të bëjnë me historinë 
e zhvillimit të njerëzimit, që 
nga fi llimet e tij e deri më sot.
Mosha: +9 vjeç 
Përmasat: 
290 x 220 mm 
Faqe: 240
Çmimi: 2000 lekë

Libri i madh i eksperimenteve
Duke kryer eksperimentet, 
do të zbuloni të fshehtat 
e lëvizjes dhe ekuilibrit të 
trupave, magnetizmit dhe 
elektricitetit, të fshehtat e 
kimisë dhe të shqisave.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 
290 x 220 mm 
Faqe: 240
Çmimi: 2000 lekë

Libri i madh i kafshëve
Nga koralet te balena, nga 
kolibri te shqiponja mbretërore, 
nga koala tek elefanti; në këtë 
libër tregohet bukuria dhe 
shumëllojshmëria e botës 
së kafshëve.
Mosha: +10 vjeç 
Përmasat: 
290 x 220 mm 
Faqe: 240
Çmimi: 2000 lekë

Bazat e programimit 
kopjuterik
Një libër për të gjithë ata që 
duan të mësojnë konceptet 
themelore të programimit 
dhe të njohin botën e bukur 
të informatikës. 
Mosha: +10 vjeç 
Përmasat: 
240 x 200 mm 
Faqe: 224
Çmimi: 1500 lekë

Bazat e programimit kompjuterik
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Atlase në ndihmë të projekteve shkollore

Librat trepërmasorë

Enciklopedia e madhe 
e dijes
Një libër që do t’ju 
mahnisë me njohuritë, 
faktet, ilustrimet dhe 
mënyrën si është 
konceptuar.  Një 
enciklopedi fantastike 
e cila ka bërë për vete 
të gjithë ata që kanë 
pasur mundësinë ta 
shfl etojnë.
Mosha: +14 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 360
Çmimi: 4000 lekë

Zbulo trupin e njeriut
Me një model trepërmasor 
në qendër, me ilustrimet 
dhe mënyrën e veçantë 
të ndërtimit, ky libër i 
mrekullueshëm bën për 
vete çdokënd.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 
300 x 260 mm 
Faqe: 16
Çmimi: 2000 lekë

E vërtetë apo e gabuar?
Të ndash faktin nga 
trillimi, të shembësh 
mitin dhe të provosh 
të vërtetën: gjithçka 
përmes një përmbledhjeje 
enciklopedike ku zbulohen 
të vërtetat.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 280 x 220 mm 
Faqe: 192
Çmimi: 1500 lekë

Zbulo të fshehtat 
e mumjes egjiptiane 
Nisni një aventurë 
tripërmasore dhe 
zbuloni mumjen 
egjiptiane shtresë 
pas shtrese!
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 
300 x 260 mm 
Faqe: 16
Çmimi: 2000 lekë

Atlas Bota e kafshëve
Kafshët popullojnë çdo 
cep të planetit tonë. Në 
këtë atlas do të mësoni 
për zakonet, për sjelljen 
e tyre, si dhe për shumë 
kërshëri të kësaj bote të 
mrekullueshme.
Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 
340 x 260 mm 
Faqe: 46
Çmimi: 1000 lekë

Atlas gjeografi k i botës
Hartat me një informacion të 
hollësishëm e bëjnë këtë atlas një 
udhëzues të plotë për mësimin 
e gjeografi së. Atlasi pasurohet 
me ilustrime plot ngjyra, të cilat 
plotësojnë informacionin e hartave 
të përditësuara.
Mosha: +5 vjeç 
Përmasat: 
310 x 250 mm 
Faqe: 80
Çmimi: 1200 lekë

Atlas historik i botës
Ky atlas fantastik është 
një panoramë e gjallë e 
qytetërimit njerëzor përgjatë 
epokave. Me më shumë se 60 
harta dhe ilustrime plot ngjyra, 
shqyrton periudhat kyçe të 
historisë qysh prej viteve 
10.000 p.e.r. deri në ditët tona.
Mosha: +10 vjeç 
Përmasat: 
310 x 250 mm 
Faqe: 190
Çmimi: 1600 lekë

Bota e treguar si kurrë më parë
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Plotësoni serinë Ologji! Plotësoni serinë Ologji!
Oqeanologjia
Ç’mistere fshihen në valët e 
detit? Do ta zbuloni në këtë 
libër fantastik. Njeriu ka 
qenë gjithmonë kureshtar 
për çka mund të shihte 
në thellësitë oqeanike të 
panjohura deri më sot.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë

Mitologjia
Nisni aventurën në mrekullitë 
e botës antike. Mësoni për 
mitet dhe misteret e saj. 
A ekzistojnë ende hyjtë e 
gjithëfuqishëm, heronjtë 
e pamposhtur dhe bishat 
përrallore?
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë

Egjiptologjia 
Udhëtoni në 
Egjiptin e Lashtë. 
Zbuloni piramidat 
madhështore dhe 
faraonët, faltoret e 
stolisura, thesaret prej ari 
dhe mumjet enigmatike.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë

Piratologjia
Mahnitëse janë historitë 
me piratë! Piratologjinë, 
me faktet nga bota reale 
e piratëve, me thesaret që 
presin të zbulohen dhe me 
surprizat pa fund, kërkon 
ta lexosh me një frymë.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë

Dragonologjia
Gjithçka që doni të mësoni 
mbi dragonjtë: historinë 
e tyre, llojet e ndryshme, 
vendndodhjen, zbutjen, si 
dhe të fshehtat që i kanë 
rrethuar ndër shekuj, do 
t’i zbuloni në këtë libër të 
mrekullueshëm.  
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë

Iluzionologjia 
Në këtë libër do të mësoni 
dhe do të përvetësoni 
sekretet e mjeshtrave më 
të shquar. Këtu zbulohet e 
vërteta, magjia dhe misteri 
që fshihet pas iluzioneve 
më të famshme në botë.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë

Magjiologjia
Nëse doni të mësoni 
sekretet e Merlinit, 
magjistarit të madh, dhe 
të përvetësoni Artin e 
Magjisë, atëherë ky libër 
do të ndriçojë udhën tuaj.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë

Alienologjia
Vizitorët nga kozmosi dhe 
jashtëtokësorët janë pjellë 
e fantazisë apo qenie reale 
që tashmë jetojnë midis 
nesh? Zbuloni të vërtetën, 
që gjendet mes radhëve të 
këtij libri.
Mosha: +8 vjeç 
Përmasat: 310 x 260 mm 
Faqe: 30
Çmimi: 2500 lekë
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Libra për të rritur
Letërsi artistike për fëmijë

Së shpejti, letërsi artistike për fëmijë,
e përzgjedhur me kujdes dhe dashuri!

Libra për të rritur
Përralla shqiptare 
100+1 Natë libri i parë
Përrallat tradicionale 
shqitare të përçuara nga 
një dritë e re dhe poetike, 
shfaqen sërish me të gjitha 
ngjyrat, dritën dhe veçoritë 
dalluese të tyre nga mjeshtri 
i talentuar Virgjil Muçi.
Përmasat: 
240 x 170 mm 
Faqe: 480
Çmimi: 1200 lekë

Përralla shqiptare 
100+1 Natë libri i dytë
Duke lexuar këto përralla, 
të gjithë ne, fëmijë e të 
rritur, ndjejmë dritën 
që ato përçojnë. Si pa 
e kuptuar, rrokim në 
qiell ëndjen njerëzore të 
dijes, të ndriçimit dhe të 
dashurisë për botën. 
Përmasat: 
240 x 170 mm  
Faqe: 435
Çmimi: 1200 lekë

Libri i fi lozofi së
Cila është zanafi lla e gjithësisë? Çfarë është e vërteta? Si mund 
të bëjmë një jetë të mirë? Këto dhe shumë pyetje të tjera të 
mëdha për natyrën e jetës dhe të ekzistencës, njerëzimi i ka bërë 
gjatë gjithë historisë. Dhe mendimtarët e mëdhenj kanë dhënë 
zgjidhje, të cilat vazhdojnë ta formësojnë botën tonë. I shkruar 
me një gjuhë të thjeshtë, Libri i Filozofi së depërton në thelbin e 
kuptimeve të ndërlikuara, i pajisur me diagrama që zbërthejnë 
teori të koklavitura, me citime klasike që e bëjnë fi lozofi në të 
mbahet mend lehtë. Ilustrimet e goditura të librit luajnë me 
idetë tona mbi idetë.
Përmasat: 
240 x 200 mm 
Faqe: 352
Çmimi: 2500 lekë

Bazat e programimit kopjuterik
Një libër për të gjithë ata që duan 

të mësojnë konceptet themelore të 
programimit dhe të njohin botën e 
bukur të informatikës. Në të do të 

mësoni dy gjuhë programimi: Scratch 
dhe Python. Gjithashtu do të mësoni si 
të zgjidhni probleme të ndryshme dhe 
si të ndërtoni lojëra dhe animacione. 

Përmasat: 
240 x 200 mm 

Faqe: 224
Çmimi: 1500 lekë
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Libra për të rritur Letërsi artistike për të rritur
Make-up për 10 minuta
Ju mëson gjithçka që duhet, 
për të shndërruar pamjen dhe 
për të nxjerrë në pah bukurinë 
tuaj të natyrshme. 50 pamje 
fantastike, nga makijazhi i 
përditshëm deri te paraqitja 
joshëse e mbrëmjes.
Përmasat: 
240 x 190 mm 
Faqe: 144
Çmimi: 1000 lekë

Stilime fl okësh për 10 minuta
Ju mëson të realizoni stilime 
të ndryshme, nga elegante e të 
rafi nuara e deri te krehja joshëse 
për një mbrëmje të veçantë. 
50 stilime të mrekullueshme 
fl okësh, që nxjerrin në pah 
bukurinë tuaj natyrore.
Përmasat: 
240 x 190 mm 
Faqe: 144
Çmimi: 1000 lekë

Libri i plotë i përkujdesit 
për nënën dhe fëmijën 
Një udhëzues themelor 
për kujdesin ndaj vetes 
dhe foshnjës, nga ngjizja 
e fëmijës deri në moshën 
trevjeçare. Tërësisht praktik, 
i ilustruar plotësisht dhe i 
indeksuar.
Përmasat: 
290 x 240 mm 
Faqe: 264
Çmimi: 2500 lekë

Përralla shqiptare 
100+1 Natë libri i parë
Përrallat tradicionale 
shqitare të përçuara nga 
një dritë e re dhe poetike, 
shfaqen sërish me të 
gjitha ngjyrat, dritën dhe 
veçoritë dalluese të tyre 
nga mjeshtri i talentuar 
Virgjil Muçi.
Përmasat: 
240 x 170 mm 
Faqe: 480
Çmimi: 1200 lekë

Përralla shqiptare 
100+1 Natë libri i dytë
Duke lexuar këto përralla, 
të gjithë ne, fëmijë e të 
rritur, ndjejmë dritën 
që ato përçojnë. Si pa 
e kuptuar rrokim në 
qiell ëndjen njerëzore të 
dijes, të ndriçimit dhe të 
dashurisë për botën. 
Përmasat: 
240 x 170 mm  
Faqe: 435
Çmimi: 1200 lekë

Erotikoni e satirikoni
Me sytë e mendjes shohim kështjella të 
mrekullueshme me salla të zbukuruara e të 
hijeshuara, ku dëfrenin muzikantët e poetët, ku 
hidhnin valle dama të hijshme dhe u merrnin 
mendtë të rinjve me hiret e tyre. Kalorës, pazhë 
e shërbëtorë të veshur me petka të fi sme, që 
shprehnin pasurinë e zotërinjve të tyre dhe u 
jepnin jetë e gjallëri kështjellave dhe banesave 
të zotërve të Arbrit.
Përmasat: 
240 x 170 mm 
Faqe: 415
Çmimi: 1200 lekë

Argëtohuni me këta dy libra, kini guxim dhe rizbuloni veten!
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