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Dwie z najbardziej znanych baśni Andersena o "Księżniczce na ziarnku grochu" i "Dziewczynce z zapałkami" - w pięknie
ilustrowanej wersji, przygotowanej specjalnie dla najmłodszych.u003cbr /u003e
Choć klasyczne baśnie i bajki pochodzą sprzed stuleci, mądrość w nich zawarta jest wciąż aktualna. Dzięki tym
ponadczasowym opowieściom dziecko zaczyna rozumieć świat, dostrzegać różnicę między dobrem a złem,
przezwyciężać ogarniające je czasami niepokoje i lęki.u003cbr /u003e
"Księżniczka na ziarnku grochu" oraz "Dziewczynka z zapałkami" należą do kanonu utworów Hansa Christiana
Andersena. Zostały opracowana w taki sposób, aby polski tekst zachował literacką wrażliwość oryginału, a zarazem
brzmiały współcześnie i były w pełni zrozumiałe dla dzieci. Całości dopełniają wyjątkowej urody ilustracje Kasi Kołodziej
oraz Artura Piątka.u003cbr /u003e
Spis treści:u003cbr /u003e
1. Księżniczka na ziarnku grochuu003cbr /u003e
2. Dziewczynka z zapałkami
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