ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt
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Philip Waechter: Apanap
„Philip Waechter finom iróniával és kedves humorral mutatja meg, hogy
milyen hihetetlen boldogság és felelősség apává válni. Igazi
ajándékkönyv leendő és ifjú apáknak.” ☺3-99
Bonny Becker, Kady MacDonald Denton: Medve aludni megy
„Medve számára nagyon fontos, hogy amikor aludni megy, minden a
helyén legyen - odakészítse a pohár vizet az éjjeliszekrényre, felrázza a
párnáját és feltegye a hálósipkáját. De Medvének legeslegjobban teljes
csendre van szüksége. Amikor apró, szürke, ragyogó szemű barátja, Egér
nála tölti az éjszakát, és nem tud csendben maradni...hát, tudod, Medve
szeméből kiröppen az álom…” ☺3-6

Bálint Ágnes: Elvarázsolt egérkisasszony
„Mi történik egy kisegérrel, ha minden tilalom ellenére megeszik egy
mézeskalács boszorkányt? Bizony maga is boszorkánnyá változik! Ez
esett meg hősünkkel, Fánival is Cukoranyónál, a mézesbábosnál.
Szégyenében mi mást tehet, mint elbujdosik. Furfangos Szigetre kerül,
ahol Hercsula Macska fogadja be. Itt ismerkedik meg Surranóval, a
templom egerével, akivel egy jövőmondó varázstükör miatt
ellenségeskedés után mégis összemelegednek, s már a menyegzőjükre
készülnek. Sikerül-e Fáninak visszaváltozni egérré, s megtarthatják-e a
lakodalmat? Mindez kiderül a bájos és nagyon is emberi
egértörténetből” ☺4-8

Kóka Rozália: Mesemondó gyerekek könyve

(Öregbetűs
könyvek) „A szerző ebbe a kötetébe negyven érdekes, köznyelven
megírt, egyszerű szerkezetű, rövid lélegzetű, könnyen megtanulható
mesét válogatott. Főként saját gyűjtéseiből, de néhányat más gyűjtők
meséiből is átdolgozott. A kötet végén, a Tíz jótanács mesemondó
gyerekeknek című fejezetben összefoglalta azokat a tudnivalókat,
amelyek a legfontosabbak a mesemondó gyerekek számára, hogy
sikeresen szerepelhessenek.”

Az égig érő paszuly és más mesék -

(Magyar népmesék
sorozat) Gyuricza Eszter szerkesztésében „A főként a televízióból
ismert, különleges hangulatú mesék most képeskönyv formájában kelnek
életre. A kötetben a következő mesék olvashatók: Az égig érő paszuly,
Tréfás farkas, Tancika-Marcika, A halhatatlanságra vágyó királyfi, A
katona szerencséje, A szegény ember hegedűje.”

A világűr felfedezése ; A kalózok
Bálnák és delfinek (Mi micsoda Junior)

(Mit? Miért? Hogyan?)

Hanna Sörensen - Annette Steinhauer:
Barátnőm, Bori: Bori órás könyve
„Bori és Anya hazafelé tartanak a bevásárlásból. A városháza tornyán a
nagy óra négyet üt. Bori szeretné tudni, hogy pontosan mennyi az idő,
de sajnos nem ismeri az órát. Anya megígéri, hogy otthon megtanítja
Borinak, hogyan kell leolvasni az időt az óráról… Gyakorolj te is igazi
óramutatókkal az órán! A könyv végén egy kis feladatsoron a tudásodat
is lemérheted.” ☺4-8.

Aino Havukainen, Sami Toivonen: Tatu és Patu
az óvodában; Tatu és Patu fura altatókönyve
„Tatu és Patu nyertek a sorsjátékon: egy teljes napon át kényeztetik
majd őket a Hidra Fürdőben. Csakhogy a testvérpár tévedésből nem a
Hidrába, hanem a Vidrába megy, azaz a fürdő helyett egy óvodába! A
fiúk iszappakolást vesznek a homokozóban, és edzést tartanak a
mászókákon. Az óvodában eltöltött nap a reggeli zabkásával, az
anorákkal, a délutáni alvással és a kézműves foglalkozással végül nagyon
is szórakoztatóvá válik számukra." ☺4-8

Mentsük meg a fákat – Írta és rajzolta Gábor Emese
„Hogyan lesz a legkisebb és leglustább manócskából az erdő
megmentője? Hogyan űzi el Kökény manó a fákat pusztító gyökérrontók
seregét? Ez a verses mese hozzásegíti gyermekünket ahhoz, hogy
tisztelje, óvja-védje környezetét, ugyanis a természet védelme már
kisgyermekkorban is fontos feladat.”

Pető Ágnes: Só-liszt gyurma (Színes

ötletek sorozat)

Jeney Zoltán: Rév Fülöp és Nyár Lőrinc Balatóniai
lovagregény (Előzményei: Rév Fülöp; Rév Fülöp Fajszföldön)
„...Vészesen apad a Tó. De vajon miért? Rév Fülöp, a lovaglegény a Litéri
sárkány hátára pattan, hogy kiderítse. A nyomok Nagylapály birodalmába
vezetnek, ahol találkozunk Nyár Lőrinccel, Zivatarzug lovagjaival,
Hötödik Hőbörödött királlyal, és a világ legpimaszabb leányzójával, akire
nem lehet haragudni. Kiderül, mi van a Mély Kút mélyén, és hogy miért
nincs tó, ha van.” ☺ 10-14
A Hóvirág másodkormányosa jelenti
„Régi kedvencek címmel indította útjára új sorozatát a Manó Könyvek,
azzal a céllal, hogy gyerekkorunk remek könyvei kicsit új köntösben, de
legalább akkora élményt jelenthessenek ma is. Elsőként az IBBY-díjas

Bogáti Péter remek ifjúsági kalandregénye száll vízre a Balatonon…”
„Figyelmeztetjük az olvasót, hogy ebben a történetben sorozatosan
becsapják. Már a könyv címének se higgyen! A "Hóvirág"
másodkormányosa annyit ért a kormányos-mesterséghez, mint tyúk az
ábécéhez, de azért ragaszkodott hozzá, hogy ő "jelentse" mindazt, ami
ebben a könyvben történik. Ezért szakállt növesztett és beállt a
"Hóvirág" nevű, karcsú balatoni motoroshajóra… Mentségére legyen
mondva, nem rossz szándékból tette. Csak azért vállalkozott
kormányoskodásra és borostanövesztésre, hogy… megmutathassa,
mennyi szép és érdekes kincset rejteget a Magyar Tenger: a Balaton.”
Dávid Ádám: Millennium Expressz 1.- A potyautas
„Mikor Teri kidugta fejét a csatornából az Oktogon közepén, elsüvített
mellette egy gőzmozdony. Amennyire a hajnali ködben ki tudta venni, a
mozdony egy tucat vagont húzott maga után.” Milyen vonat halad át
Budapest szívén? A Millennium expressz! Még sosem hallottál róla?
Akkor itt az ideje! Teri sem tudott az árva gyerekeket mentő vonat
létezéséről, amíg rajta nem találta magát. De ő a híres Zsolnay családból
származik, és élnek a szülei! Miért vette fel a Millennium? Mert üldözi
valaki, akiben megbízott. A vonaton azonban menedékre és barátokra lel.
Közben üldözője egyre közelebb kerül hozzá, és az egész szerelvény
veszélybe sodródik… Merre visz tovább a Millennium expressz útja?
Dávid Ádám regénye a századfordulón játszódik – tele kalanddal,
váratlan fordulattal és szerelemmel.” ☺ 12-16 (Folytatása: A Fogoly)

Erdős Virág: Négyeshatos
"Hogyha kérdi bárki, nos: / nincs jobb, mint a villamos" Rímes játékokból,
mókás történetekből összeálló, kézzel írt és ceruzával rajzolt könyv
gyerekeknek, amely a városról, a négyes-hatos villamosról, a bódvaszilasi
felhőkről, királylányról, vakvarjúcskáról, égi pékségről és más
furaságokról mesél. A szerző rajzaival.”

☺☺☺☺

Anja Stürzer: Somniavero – Az idő fogságában
„Jochanan, a 2100-as években élő berlini fiú visszautazik a múltba, a
meglehetősen sötét 2031-be – és ott is ragad. Elvesztette ugyanis a
somniaverót, ami elengedhetetlen az időutazáshoz. Újdonsült barátaival,
Merlinnel és Akaschával együtt minden erejével azon van, hogy
visszakerülhessen a saját idejébe. De ehhez le kell rázni dr. Paulust, az
őrült tudóst, aki folyamatosan a nyomukban van... Jochanan megismeri a
múltját (ami a mi jövőnk), Merlinék pedig bepillanthatnak a jövőjükbe
(ami a mi még távolabbi jövőnk). Mi pedig elgondolkodhatunk azon, mit
csinálunk rosszul itt és most, ha ez vár ránk... Letehetetlenül izgalmas
sci-fi, 10 éven felülieknek.”

Somogyi Győző: A világháború magyar katonái 19141918, 1939-1945 „Könyvünk olyan katonák egyenruháit és
fegyverzeteit mutatja be, akiknek jelentős része végigharcolta mindkét
világháborút.”

Eva Dix: Várak és lovagok – (Mi Micsoda Junior)
„Milyen nehéz egy lovagi páncél? Tudtak írni és olvasni a lovagok?
Hogyan lett valaki lovag? Ki vehetett részt a lovagi tornán? Milyen
fegyverei voltak a lovagoknak?…”

Dénes Zsófia: Zrínyi Ilona

„Én mint Rákóczi fejedelem árváinak

anyja vontam meg magamat gyermekeimmel ezeknek várában, amelyet, mint
örökségüket köteles vagyok számukra megoltalmazni, ha megtámadtatik" - írja
Zrínyi Ilona Caprara császári tábornoknak, amikor az Munkács feladására szólítja
fel. Három évig, mint sziget a tengerben, áll Munkács: a magyar szabadság utolsó
védvára, Thököly kurucainak végső menedéke. Az ostromról és a hősi
helytállásról, Zrínyi Ilona életéről, szerelméről szól ez a távoli idők hangulatát
élesztő ifjúsági történelmi regény. Szép, hősi élet regénye, mert az írónő
végigkíséri Zrínyi Ilona életét első házasságától egészen haláláig, amely a távoli
Törökországban, száműzetésben érte utol, második férje, Thököly Imre oldalán.”

Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest 5.
A Szöcske-fogó hadművelet
„Kukec Mark, Monyó és Pet, valamint a LÚZER RÁDIÓ csapatának
nevetésre ingerlő kalandjai folytatódnak! Ismét a Nyóckerben láthatjuk
hőseinket, akik a titokzatos Szöcske nyomába eredve a nagyváros
jobbnál jobb (vagy épp rosszabb) arcaival akadnak össze. Figyelmeztetés
a felnőtteknek: a kötet nyomokban Fülig Jimmyt és Piszkos Fredet
tartalmaz!” ☺11-14

Rachel Renee Russel: Egy Zizi naplója 5.
Egy nem túl eszes okoska meséi „Nikki Maxwell

nem csak új
iskolát, de új életet is akar kezdeni. Itt a remek alkalom, hogy
katasztrofális múltját maga mögött hagyva vagány, népszerű és menő
csajként újjászülethessen. Csakhogy Nikki az a fajta lány, aki ebédnél
magára önti a spagettit, minden csínytevésével lebukik, Halloween-re
patkánynak öltözik, és az apja teherautójának tetején egy gigantikus
műanyagcsótány ül…Nikki életében nincsenek unalmas percek, és az
élesnyelvű tini most megengedi, hogy belekukkants a naplójába!”☺11-14

