Jak wytresować smoka czy jak wychować człowieka – oto jest pytanie
„Poradnik dla smoków. Co zrobić, by twój człowiek zmądrzał” to drugi tom pełnej ciepła i humoru serii
dla najmłodszych czytelników, której główne bohaterki: licząca trzy tysiące lat smoczyca i nastoletnia
Winnie, ramię w ramię walczą z przeciwnościami losu.
Najwyższa pora, aby fani filmów „Jak wytresować smoka” dowiedzieli się, jak smok może
wychować swojego człowieka. Mądra i magiczna smoczyca panna Drake nie spuszcza oka ze swojej
pupilki. Dzielna Winnie ma jednak własne plany
dbania o swoja podopieczną – pannę Drake.
Dzięki pannie Drake jej ukochana Winnie idzie do
Akademii Spriggs, niezwykłej szkoły dla
naturalnych i… magicznych. Dziewczynka jest
szczególnie podekscytowana perspektywą lekcji
czarów oraz zajęciami z przyrody z sir Isaakiem
Newtonem. Nawiązuje nowe przyjaźnie, ale nie
wszyscy stoją po jej stronie – przeciwnicy
okazują się dużo groźniejsi niż Nessie, potwór z
Loch Ness.
Kiedy panna Drake dowiaduje się o planach
porwania Winnie, jest gotowa użyć całego swego
sprytu i magii, by je udaremnić. Zadziorna
Winnie pewnie sama potrafiłaby się obronić, ale
działającemu ramię w ramię dzielnemu duetowi
naprawdę lepiej nie wchodzić w drogę.
Seria „Poradnik dla smoków” to powieść dla
dzieci pełna humoru, zabawnych dialogów i
niezwykłych sytuacji. Cechują ją nagłe zwroty
akcji, momenty zaskakujące i trzymające w
napięciu, dynamiczna fabuła i interesujące
dialogi.
Ciekawe połączenie fantastycznych przygód w świecie smoków, pełnym magii i zaczarowanych
przedmiotów, jak peleryna niewidka czy grzebień powodujący odrastanie włosów, ze współczesnym i
realistycznym światem smartfonów, tabletów i kart płatniczych. Uroku książkom dodają piękne
czarno-białe rysunki Mary Grand Pré, autorki m.in. ilustracji do przygód Harry’ego Pottera.
Obie części „Poradniki dla smoków”, które ukazały się nakładem Wydawnictwa IUVI, to dobry i
niedrogi prezent na urodziny, Dzień Dziecka czy pod choinkę, który ucieszy każdego młodego
wielbiciela magicznych opowieści, rodzice zaś pokochają je za mądre i wartościowe przesłanie.
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