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Eszter rajzaival „Van itt, kérem, „cipőfűző,

verseskötete

Schall

pléhdoboz, fenyőfáról
két toboz”, kopogó ugróiskola, ötujjú gesztenyefalevél, no meg sok-sok
bodzavirágpor. De megismerkedünk Sampusszal, a fekete uszkárral, és
Jeromossal, a remeterákkal is. Ez a színes kavalkád a szerzőtől
megszokott könnyed humorral tárul fel előttünk, mint a gondolj-rámvirág szirmai.”

Kacagtató 3. – Ölbeli játékok Weöres Sándor verseire
J. Kovács Judit válogatásában

„Cirókázók, lovagoltatók, lógázók teremtenek önfeledt perceket, és már
születéstől körbeveszi gyermekünket az érintés, az ölelés és a mosoly.
Tanuljuk meg a kötetben szereplő kapcsolatépítő játékokat, és
ismételjük őket sokszor egymásra nézve.” ☺1-5

Marék Veronika- Tarbay Ede – Urbán Gyula:
Centi és a Csicseri bolt „Marék Veronika, Tarbay Ede

és Urbán
Gyula „hatkezes meseregényt” írt. Egyikük elkezdte, majd felváltva
szőtték tovább a történetet fordulatról fordulatra.”
„Centi a legalacsonyabb az osztályban. Ez önmagában is elkeserítő, de
még csúfolják is emiatt. És otthon? Hát ott sem fenékig tejfel az élet:
az apukája a világot járja, a nagymamája meg folyton prédikál neki…A
térről hazafelé igyekezve furcsa kis üzletre lesz figyelmes ott, ahol
azelőtt csak egy vakablak ásítozott. A Csicseri-boltban különös
barátkora lel, és olyasmik történnek vele, amiket álmában sem képzelt
volna.” ☺8-10

Neal Shusterman-Eric Elfman: Tesla padlása
(Akcelerátus trilógia 1.) „A tizennégy eves Nick Slate apjaval es
öccsevel uj varosba költözik. Egy tragedia emleke elől menekülnek:
nehany hettel korabban leegett a hazuk, es a tűzben meghalt Nick
edesanyja. Uj otthonuk egy tavoli nagynenitől rajuk maradt haz,
amelynek padlasa tele van különös, kacatnak tűnő targyakkal. Nick
garazsvasart rendez, es eladja a latszolag teljesen hasznavehetetlen
targyakat, melyekről azonban szepen lassan kiderül, hogy nem
akarmilyen szerkezetek: mind valami különleges tulajdonsaggal bir. Nick
es ujdonsült baratai kideritik, hogy a targyak az egykori zsenialis tudos,
Nikola Tesla utolso talalmanyai, es mind egy nagyobb terv reszet
kepezik. A fizikusokbol allo Akceleratusnak eppen ezekre van szüksege a
vilaguralom eleresehez...” ☺12-16

Nemere István: Merénylet a Balatonon
„Akik olvasták A fantasztikus nagynénit (vagy látták a regényből készült
kétrészes tévéfilmben Ruttkai Éva nagyszerű és sajnos utolsó
alakítását), akik olvasták a történet két folytatását, A várúr fiát és A
titokzatos padlást, azok régi ismerősként üdvözölhetik a könyv kissé
bolondos felnőtt és gyermek hőseit. Az egypetéjű ikreket, Hubát és
Csabát, barátnőjüket Anikót, a marcona várurat, Ákost és csupa szeplő
feleségét, Katinkát, no meg mindenekfelett Amáliát, a vad dél-amerikai
pampákról hazaköltözött félelmetesen aktív öregasszonyt. De aki nem
olvasta az említett könyveket, ne essen kétségbe - a szerző új regényét
tíztől száztíz éves korig élvezheti minden olvasó. A Merénylet a
Balatonon egy nagyon is aktuális témát érint, kedves hősei a jó ügy
érdekében még az életüket is kockára teszik…” ☺10-14

Alan Snow: A vaszoknis ember – (Doboztrollok 2.)
2014. decemberi könyvajánlónkból: Gatyára fel! – (Doboztrollok

1.)
„Az ismert angol gyerekkönyvszerző és -illusztrátor, Alan Snow első
regényfolyama a szerző saját illusztrációval, több mint kétszáz
részletgazdag, fekete-fehér képpel, és az Év Fordítója Díjjal
kitüntetett Pék Zoltán fordításában jelenik meg…A Doboztrollok kiváló
karaktereitől, imádnivaló illusztrációitól és egyéb fantasztikus
találmányaitól túlcsordul a képzelet…Csodás képeivel és ötletgazdag
történetével azt sugallja, hogy Roald Dahlnak van egy 21. századi utódja
– és hogy J. K. Rowlingnak talán vetélytársa akadt.” ☺10-12

A káosz temploma - (Időfutár 4.) -

A kötet szerzői:
Vészits Andrea, Tasnádi István, Jeli Viktória, Gimesi Dóra
„Az Időfutár csapata három részre szakadt az időben, és még ennél is
többre a térben. Vajon hogyan boldogul Hanna a tehénfejéssel Bécsben
a tizennyolcadik században? A jelenben Szegeden egészen jól halad a
hadronépítés, de megérkezik Hanna néni, és onnantól valahogy minden
összekavarodik. Szabika pedig Edinának kezd el udvarolni, ami tényleg a
világ vége! A jövő sem biztat sok jóval, ha Bujdosónéval vagy összezárva
egy óriási porszívóban - ezt még egy baleknak sem kívánja az ember. Ki
gondolná, hogy azok járnak a legjobban a negyedik részben, akik magával
Néróval bulizhatnak?” ☺10-99

Sir Arthur Conan Doyle: A sátán kutyája
„Doyle a modern detektívregény megteremtésével szerzett maradandó
helyet a világirodalomban. Tudományos módszerekkel dolgozó, mindent
pompásan megfigyelő Sherlock Holmes legendás alakká vált. Doyle több
kötetnyi elbeszélést írt Holmes kalandjairól, meg néhány regényt,
utóbbiak közé tartozik A sátán kutyája.
Az ősi Baskervile családon a legenda szerint átok ül: Hugo nevű gonosz
ősüket egy hatalmas fekete kutya ölte meg, s a kutya ugatását még a
történet idején is hallani lehet a családi kastélyt környező lápokon. Sir
Charles halálát is a kutyával hozzák összefüggésbe, s amikor fiatal
örököse, Sir Henry hazatér kanadából, mindenféle gyanús körülmény
arra utal, hogy életét veszély fenyegeti. Montimer doktor, a család
barátja, Holmes segítségét kéri, s a detektív meg is fejti a
hátborzongató rejtélyt…” (Legeza Ilona) ☺10-99

Jules Verne - Cs. Horváth Tibor - Korcsmáros Pál:
Sándor Mátyás „Sándor Mátyás… Amikor 1885-ben Jules Verne
vaskos kötetet szentelt a hős magyar hazafi hihetetlen kalandjainak,
egyszerre állított emléket az 1848-49-es magyar szabadságharcnak és
ajándékozta meg a világot egy igazi magyar hőssel – akit ő talált ki… Ezt
a nevezetes könyvet írta át képregénnyé 1958-ban Cs. Horváth
Tibor, megannyi hasonló irodalmi adaptáció szövegírója, hogy azután 16
héten keresztül jelenjenek meg a négyoldalas részletek a Füles
rejtvényújság már legendássá vált képregény-rovatában. A remek
rajzokat Korcsmáros Pál készítette, akit a legtöbben a Rejtő Jenő
műveiből rajzolt képregényeiről ismernek manapság…”
(Baranyi Katalin – ekultura.hu) ☺12+

Rejtő Jenő – Korcsmáros Pál: Az elveszett cirkáló
„A Képes Kiadó folytatja remekbeszabott sorozatát, melyben Rejtő
Jenő klasszikus regényeinek hasonló jelzővel illethető, ’60-as évekbeli
feldolgozásait (Korcsmáros Pál műveit) keményfedeles, kiszínezett
verzióban adják közre…” Bővebben: ekultura.hu, Uzseka Norbert írása) ☺12+

Jacqueline Wilson: A Diamond lányok
„A négy Diamond lány négy külön világ. Dixie, a legkisebb meséli el
nektek nem mindennapi családja történetét. Egy lerobbant házba kell
elköltözniük ötödik gyerekét váró édesanyjukkal. A tapéta szakadozott,
a falakra disznóságok firkálva, por, piszok mindenütt. Az igazi bajok
azonban csak akkor kezdődnek, amikor anyuka kórházba kerül, s a lányok
járják a maguk útját a figyelmeztetés ellenére: tartsanak össze, mindig
maradjanak együtt. Csak Dixie marad mindvégig anyja mellett, s
mindenben segíti az után is, amikor hazatér kisbabájával. Miközben
azért is megtesz mindent, hogy a család, mint régen, újra együtt legyen.
Vidám és szomorú, szórakoztató és elgondolkodtató - mint minden
Wilson-regény.” ☺10-14

Tamás Zsuzsa: Mesék a teljességhez
„Életünk során mindannyian törekszünk egyfajta teljesség elérésére, s
ez a vágyunk csak felerősödik akkor, amikor szülővé válunk. Úgy érezzük,
tudásunkat, tapasztalatunkat, vagyis a teljesség mesebeli történeteit át
kell adnunk a gyermekünknek. Ám nem lapul ott a könyvtárunkban A
Teljesség könyve arra várva, hogy fellapozzuk…Erre ébred rá a mesebeli
király s királyné is, s hogy folyvást síró kislányukat meggyógyíthassák a
teljesség meséivel, a királynak útra kell kelnie, s fel kell keresnie
birodalma bölcseit...A bölcsek történetei egytől egyig jól ismert mesék
újragondolt, szellemes, verses változatai, és az olvasó, mint minden jó,
gondosan megmunkált mesében, a mélyben komoly filozófiai kérdéseket
is talál…” ☺9-99

Steven Isserlis: Miért csapott Beethoven a lecsóba?
Történetek híres zeneszerzőkről „A Rózsavölgyi és Társa Kiadó gondozásában megjelent a világ
legjelentősebb csellistái között számon tartott Steven Isserlis
gyerekeknek szóló könyve Miért csapott Beethoven a lecsóba? címmel.
„Talán ismered azt az érzést, amikor van két barátod, akik nem ismerik
a másikat, de biztos vagy benne, hogy jól kijönnének egymással, és
minden vágyad, hogy végre összeismerkedjenek – hogy aztán reményeid
szerint első látásra megkedveljék egymást. Nos, ez volt az igazi oka
annak, hogy megírtam ezt a könyvet…A könyvben megpróbáltam a lehető
leghitelesebb lenni. Szerencsére semmi szükség nincs rá, hogy a
zeneszerzőkkel kapcsolatban a fantáziámra hagyatkozzak – ők maguk
sokkal meglepőbb dolgokat produkáltak, mint bármi, amit ki tudnék
találni.” (librarius.hu)
Faltisz Alexandra - Faltisz Roberta: Csörgevári vigasságok
„Csörgeváron
csörögefánk
fesztivállal
búcsúztatják
a
telet,
sárkányparádéval várják a tavaszt, de minden évszakban történik valami,
ami felpezsdíti a királyság életét. A meséket humorral ötvözött
nosztalgikus hangulat lengi át. A meseszövés a legfinomabb csipkéket
idézi, melyek láthatatlan szálakból szövődnek, összekötnek és
alkotótársakká tesznek egy testvérpárt. Nagymamáink századfordulós
fotográfiái ihlették a vegyes technikával készült különleges
illusztrációkat” ☺5-6+

Nemere István: A setét barlang kincse

(Lidércfény

nyomozóiroda sorozat 2.)
„A Lidércfény Nyomozóiroda csapata két lányból és két fiúból áll. Sára,
Gréta, Marci és Bence tizenhárom évesek, akik a nyári vakáció végét a
Bakony egyik kis falujában töltik. De a fülükbe jut, hogy a közelben egy
barlangban százéves kincs rejlik, és akcióba lendülnek. Másokat is
beavatnak tervükbe, de kiderül, nem mindenkiben lehet megbízni...”
☺11-14

