Znasz Czereśniową? Czego tu nie ma!
Jest dom handlowy z piętrami trzema,
rynek, przedszkole, dworzec, księgarnia,
wózek z lodami, park i kawiarnia.
Psy, koty, lisy, dzieci, rodzice,
sroki, pingwiny i zakonnice.
Rowery, traktor, skutery, auta,
czasem przejedzie z hukiem śmieciarka...
Mieszka tu Marek. Nie znasz go jeszcze?
Zobacz, jest w parku. Kto za nim drepcze?

wydawnictwodwiesiostry.pl

cena:
24,90 zł

ROTRAUT SUSANNE BERNER • MAREK

Wierszowana książeczka o bohaterach
kultowej serii wyszukiwanek. Dla małych fanów
ulicy Czereśniowej i dla tych, którzy jej jeszcze nie znają.
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a także Zimę…, Wiosnę…, Lato…, Jesień… i Noc na ulicy Czereśniowej.
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