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„Walenty i spółka” to pierwsza na rynku
seria kryminalno-dietetyczna dla dzieci.
Śledząc losy bohaterów: Walentego Węglowodana,
Wery Wody, Tęgomira Tłuszcza, Balbiny i Błażeja
Białko młodzi czytelnicy poznają zasady zdrowego
odżywiania.
W kolejnych częściach Walenty z przyjaciółmi
wyruszą w kulinarną podróż dookoła świata, zbudują
piramidę zdrowego żywienia, poszukają prawdziwych
witamin, poznają historię jedzenia i dowiedzą się co nieco o reklamie żywności.
Ostatnia część serii opowie o ruchu, niezbędnym elemencie zdrowego stylu życia.
W historii nie zabraknie kłótni, nieszczęśliwej miłości i czarnego charakteru.
Wpadające w ucho hasła („Kto je frytki, ten jest brzydki” czy „Kto słodzone napoje wciąż pije,
temu brzuch rośnie i ząb gnije”), piękne ilustracje i wartka akcja gwarantują dobrą zabawę.
Seria jest polecana dla dzieci w wieku 6+. Najchętniej czytają ją uczniowie klas 1-4 szkoły
podstawowej. Wszystkie książki mają twardą oprawę, ilość stron z okładką: 64.
Seria została zaplanowana na siedem części, do tej pory ukazały się:

Walenty i spółka. Część 1
Na zwyczajnym osiedlu stoi sobie sklep spożywczy, a w tym sklepie mieszkają
Walenty Węglowodan, Tęgomir Tłuszcz i Błażej Białko. Choć każdy ma swoje
Królestwo, wiodą całkiem zwyczajny żywot.
Pewnego dnia z niespodziewaną wizytą zjawia się mężczyzna z czarnym
wąsem. Z czarnej teczki wyjmuje szkło powiększające i notes. Odtąd życie
Walentego i jego przyjaciół nie będzie już takie jak wcześniej...

Walenty i spółka ruszają w świat. Część 2
Skończył się rok szkolny i dzieci wyjechały na wakacje. Pablo Papaya
zabrał Marthę Maracuję do Meksyku. Walenty Węglowodan, Wera Woda,
Tęgomir Tłuszcz, Błażej i Balbina Białko też zamarzyli o podróży.
Dokąd pojadą i co odkryją? Jakie przygody przeżyją?
I czy tylko im się wydaje, że ktoś ich śledzi?
W drugiej części bohaterowie wybiorą się w podróż, w trakcie której ustalą,
co jedzą ludzie na różnych kontynentach i jak to wpływa na ich zdrowie.
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Walenty i spółka budują piramidę. Część 3
Zakochany Tęgomir Tłuszcz postanawia schudnąć dla dziewczyny,
lecz nie ma pojęcia jak się do tego zabrać. Z pomocą przyjdą mu
przyjaciele i jeszcze ktoś z blond lokami.
Czy teraz Olivia poczuje miłość do niego?
I czy uda mu się w końcu dorwać tego rudego?
W trzeciej części bohaterowie zbudują piramidę zdrowego żywienia
i odkryją właściwe proporcje zdrowej diety.

Walenty i spółka szukają witamin. Część 4
W zimowe popołudnie do sklepu spożywczego zawita Danuta Dietetyczka.
Zainspirowany jej wykładem o witaminach Walenty Węglowodan wymyśli
nowy projekt edukacyjny. Niestety, ktoś ukradnie mu pomysł i wykorzysta go
na szkodę dzieci. Walenty zrozumie, że to nie zabawa,
i zacznie działać na granicy prawa…
W czwartej części serii bohaterowie pokażą dzieciom,
co robią i gdzie się kryją prawdziwe witaminy.

Walenty i spółka podróżują w czasie. Część 5
Walenty i spółka planują ponownie zakraść się do fabryki witamin,
gdy w sklepie zjawia się Detektyw Dietetyczny z propozycją nowej misji
naukowej. Czy zamiast wyprawy do fabryki wybiorą podróż do Afryki?
I jaka straszna wyniknie draka z nowym zegarkiem Ziemniaka?
W piątej części bohaterowie odwiedzą różne epoki i pokażą dzieciom,
co się kiedyś jadało.

Walenty i spółka znajdują mapę. Część 6
Walenty, Tęgomir, Błażej i Ziemniak znów zakradają się do fabryki witamin,
lecz zamiast dowodów na działalność Łysego, znajdują tajemniczą mapę.
Czy podążając trasą z mapy nie wpadną czasem w tarapaty?
I po co Detektyw z Łysym się widują? Czy oni coś razem knują?
W szóstej części bohaterowie, podążając trasą z mapy, poprowadzą dzieci
przez labirynt sklepów i reklam z niezdrową żywnością.

Już wkrótce: Walenty i spółka organizują olimpiadę. Część 7
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Twórcy serii „Walenty i spółka”

Monika Oworuszko, autorka i wydawca
Studiowała zarządzanie i marketing (Cornell University i Chartered
Institute of Marketing) i podyplomowo dietetykę i literaturę dla dzieci.
Przez kilkanaście lat zawodowo zajmowała się marketingiem usług
finansowych; obecnie pisze książki dla dzieci i dorosłych, i prowadzi
Wydawnictwo Mobuki. Absolwentka kursów kreatywnego pisania.
Seria „Walenty i spółka” jest jej debiutem literackim.
Zdjęcie: Magdalena Felczak, www.femfoto.pl

Małgorzata Banaś-Domińska, ilustratorka
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Poza ilustrowaniem serii „Walenty i spółka” od dwóch lat tworzy
autorski magazyn artystyczny dla dzieci i rodziców KicArte
(www.kickic.com.pl). Szyje króliki i projektuje dla nich najmodniejsze
stroje (zamiłowanie do szycia odziedziczyła po mamie i babci).
Maluje dla przyjemności. Prywatnie mama Karoliny.
Zdjęcie: Jarosław Domiński, D&B Factory

Wybrane recenzje
Łukasz Modelski, Twój Styl, czerwiec 2015, Kultura w przybliżeniu:
Bezprecedensowy kryminał dietetyczny pełen emblematycznych postaci (Tęgomir Tłuszcz)
i słusznych haseł (Kto je frytki, ten jest brzydki). Mądre.
Grzegorz Łapanowski, prezes Fundacji „Szkoła na widelcu” promującej edukację kulinarną.
Juror i prowadzący w programach Top Chef i Misja Stołówka:
Dzięki serii książek o przygodach Walentego i spółki dzieciaki mogą wkręcić się w zdrowe
jedzenie i jednocześnie – w dobry kryminał. Idealny wybór na rodzinne czytanie, bo i dorośli
nie będą się z tą książką nudzić.
Dorota Minta, psycholog kliniczny i pasjonatka kuchni, autorka bloga o roli kulinariów
w psychologii człowieka:
I dużych, i małych wciągną zagadki kryminalne. Do tego spora porcja solidnej wiedzy
o zdrowym odżywianiu. Autorka pozwala dzieciom dokonywać samodzielnych wyborów.
I pokazuje, że domowa ogórkowa smakuje lepiej, gdy zjada się ją w towarzystwie bliskiej
osoby, która zawsze ma dla nas czas.
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Tatiana Audycka-Szatrawska, Mamo, to ja, marzec 2016, Książki są dobre na wszystko:
Walenty i spółka to dowód, że o zdrowym jedzeniu można pisać ciekawie i z dużym
poczuciem humoru.
Blog Biblioteczka malucha:
Zamiast belferskiej gadki o wyższości marchewki nad batonem proponuję wspólną lekturę
kryminału dietetycznego (…). Pomysł, aby spersonifikować składniki odżywcze pozwolił
autorce stworzyć zajmującą akcję oraz żywe dialogi.”
Blog Pracoholiczka w domu:
Ktoś wreszcie znalazł sposób na to, aby w zabawny i sympatyczny sposób opowiedzieć
o zaletach zdrowego żywienia.
Blog Pora czytania:
Jak ciekawie opowiedzieć dzieciom o zdrowym odżywianiu?
Można dowcipnie, bez naukowego zadęcia i intrygująco.
Udało się to Monice Oworuszko, autorce serii kryminałów
dietetycznych (…) Świetna pomoc dla rodziców
we wprowadzaniu zdrowej diety.
Serdecznie polecam!
Kontakt
Dodatkowych informacji udziela:
Monika Oworuszko
Wydawnictwo Mobuki
Mail: kontakt@mobuki.pl
Facebook: Mobuki
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