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Jak wytresować człowieka? To pytanie od dawna zadaje sobie wiele smoków. Poradnik
pozwala poznać odpowiedzi na podstawowe pytanie - czym żywić człowieka, jak go
wychowywać i co robić, żeby zmądrzał.

Jeśli jesteś człowiekiem - wyobraź sobie, że smoki istnieją. I że są mądrzejsze od ludzi! Na dodatek potrafią czarować.
Ale wcale nie mają łatwego życia, muszą za pomocą magii ukrywać się przed ciekawskimi ludźmi. Kiedy jednak smok
dostanie pod opiekę człowieka, to nie od razu wie, jak z nim postępować, dlatego powstał ten poradnik stworzony
przez smoczycę – Pannę Drake.
Kto jak kto, ale Panna Drake ma doświadczenie w postępowaniu z ludźmi. Opisując swoje przygody z nowym,
niespodziewanym pupilem – nad wiek wygadaną Winnie, Panna Drake krok po kroku objaśnia tajniki smoczoludzkich kontaktów.
Dziewięciolatka nie należy do najłatwiejszych „w obsłudze” – jest ciekawska, uparta i nieposłuszna. Mimo to, Panna
Drake podejmuje się zadania wychowania jej na idealną towarzyszkę. Nie wszystko jednak idzie po myśli smoczycy.
Magiczne stworzenia, które Winnie narysowała w czarodziejskim szkicowniku, uciekają i zagrażają miastu. Czy uda
się złapać wszystkie szkicelungi zanim świat magii padnie w gruzach?
Powieść napisało wspólnie dwóch autorów - chińsko-amerykański pisarz głównie literatury dziecięcej Laurence Yep i
poetka i pisarka Joanne Ryder. Za stronę artystyczną odpowiada zaś Mary GrandPre, artystka znana głównie z
ilustracji do amerykańskiego wydania Harrego Pottera. „Poradnik dla smoków. Żywienie i wychowanie ludzi”
przeznaczony jest dla dzieci. Książka to ponad dwieście stron świetnej zabawy z fantastycznymi bohaterami i
niesamowitymi przygodami uzupełniona o ciekawe rysunki (nie ma ich dużo, ale spodobają się najmłodszym i
urozmaicą lekturę). Jeśli jesteśmy przy stronie graficznej, uwagę zdecydowanie przyciąga piękna okładka z raczącymi
się herbatką głównymi bohaterkami książki. Żadne dziecko nie powinno się nudzić, akcja toczy się błyskawicznie.
Szczególnie zadowoleni będą ci, którzy nie przepadają za długimi opisami – w tej książce nie ma ich praktycznie w
ogóle, a powieść mogłaby stanowić niemal gotowy scenariusz filmu.
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Uwaga konkurs!
Mamy dla jednego z naszych Czytelników/Czytelniczek jeden egzemplarz książki „Poradnik dla smoków. Żywienie i
wychowanie ludzi”. Aby go zdobyć, napisz jaki jest Twój ulubiony smok (filmowy lub literacki) i dlaczego. Na
odpowiedzi czekamy w komentarzach pod tą wiadomością do końca 14 sierpnia br. Wybierzemy najciekawszą z

nich.
Konkurs zakończony!
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Wszystkie były ciekawe, ale najbardziej przypadła nam do gustu - za lekki ton odpowiedź Użytkoniczki tygryska. Gratulujemy zwyciężczyni, wszystkim pozostałym dziękujemy za wspólną
zabawę (wkrótce kolejne konkursy - bierzcie udział, a szczęście i do Was się uśmiechnie). Książkę można odebrać w
siedzibie portalu - Skoczów, ul. Wałowa 3 (od pon do pt w godz. 8-16).

