KITERJESZTETT VALÓSÁGOT ÉS INTERAKTÍV
EXTRÁKAT TARTALMAZÓ KÖNYVEINK
Ajánlónkban olyan köteteket mutatunk Nektek, amelyek ötvözik a hagyományos könyvek
értékeit a modern technikával – letölthető extrákkal és kiterjesztett valóság-élménnyel
(augmented reality, AR). Egy telefonos applikáció 3D-s tartalmakkal örvendeztet meg minden
használót, még izgalmasabbá téve az olvasást.

Booth, Thomas: English for Everyone Junior, 800.2 B 77
Tanulj játszva angolul ezzel a kezdőknek szóló nyelvkönyvvel! Az
egyszerű feladatok és a vidám, ingyenes online hanganyagok
segítségével hamarosan több mint 500 szót fogsz használni szóban és
írásban.

Brown, Dan: Vad szimfónia, B 90 Képeskönyv
Utazz át erdőkön és tengereken Cin művész úrral és zenész
barátaival! Dan Brown, több világhírű könyv szerzője, most először
egy okos, titokzatos, zenés és rendkívül szórakoztató
képeskönyvvel jelentkezik. A könyvhöz egy ingyenes telefonos
alkalmazás is tartozik, valamint az író saját zenéje.

Buckingham, Caz: Ismerd meg a tengeri állatok hangját! 591 B 91
A könyv oldalán található gombok megnyomásával
meghallgathatod az állathangokat, az ingyenesen letölthető
applikáció segítségével pedig akár élethű, 3D-s formában is a
szobádba varázsolhatod kedvenc tengeri élőlényeidet. Ezt a
lebilincselő könyvet az egész család élvezni fogja!

Canal, Eulália: Kalandok a tanyán, C 11 Mesekönyv
Sokféle különböző állat éldegél együtt békességben a tanyán. Ám egy
napon több váratlan dolog történik; érkezik egy vendég, és veszély is
leselkedik rájuk… Miután végigolvastad a könyvet, folytathatod a mókát
a
virtuális
alkalmazás
szereplőivel!
Élj át csodás kalandokat a minijátékokkal, és találd meg a sok-sok
meglepetést!

Domingo, Carmen: A felfedezők nagykönyve, D 78 Mesekönyv
Fedezd fel a kiterjesztett valóságban rejlő képeket! Töltsd le a könyvhöz
tartozó kiterjesztett valóság alkalmazást! E kötetet forgatva bámulatos
helyekre látogathatsz el a felfedezők társaságában, akiknek merész
tetteiről ezelőtt még csak álmodni sem mert az emberiség: törékeny
repülőben a levegőbe emelkedni, vagy éppen lemerülni a legmélyebb
óceánok mélyére…

Lihoreau, Tim: Fantasztikus klasszikusok, 780 L 66
A kötet tökéletes bevezetés a klasszikus zene világába. Izgalmas,
meglepő és sokszor mulatságos történetei a komolyzenével
ismerkedőknek és a rajongóknak is élvezetes olvasmányok.
A kötetben elhelyezett QR-kód leolvasásával egy weboldalon keresztül
meghallgatható a könyvben szereplő számos zenemű teljes verziója a
Pannon Filharmonikusok előadásában.

Ondrasík, Pavel: Nózi, a kismalac, aki az orra után ment, O 38
Képeskönyv
Ez nem egy közönséges könyv, hanem vadonatúj olvasmány-, játék- és
tanulásélmény! Minden oldalon találkozhatsz kiterjesztett valóság
játékokkal. Különféle feladatok, többek közt felismerős és összepárosítós
fejtörők várnak. Eközben érdekes dolgokat tudhatsz meg az állatokról.

Rowlands, Caroline: Jurassic World – Ahol életre kelnek a
dinoszauruszok, 560 R 90
Gurulj át a Gyrosphere-völgyön, legyél nyakig vizes a
mosasaurusetetésen, és ismerd meg a genetikailag módosított
dinoszauruszok mögött álló tudományt egy tökéletes
élményparkban! Töltsd le az ingyenes mobilalkalmazást öt
dinoszaurusszal!

Sbulerin, Glenda: Óriások és ogrék, S 24 Képeskönyv
Hét mese hatalmas lényekről: ismerd meg az óriások varázslatos világát!
Élvezd kalandjaikat és megpróbáltatásaikat! A mesekönyv érdekessége,
hogy egy megadott letölthető mobiltelefonos alkalmazással a lapokon
megbúvó meglepetések nyomába eredhetnek a gyerekek.
Élvezd a kiterjesztett valóság által nyújtott extra tartalmakat, és fedezd
fel ezt az új, különleges élményt, amit rögtön megszeretsz majd!

Telegdi Ágnes: Négy évszak madármeséi, 591 T 39
Varázslatos történetek a körülöttünk élő madárvilágról, a szerző
saját természetfotóival illusztrálva. Az évszakok körforgását követi
a könyv madárszemmel. Kiterjesztett valóságot tartalmazó
applikációval!

