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Majoros Nóra: Rém a szobádban „Hrrgrrhú alaktalan, nyálkás 
és büdös. Még nem találkoztál vele? Pedig ott lakik a szobádban. Nem 
más ő, mint a te házi rémed. Felőle lehetsz hat vagy épp nyolcvanhat 
éves – a lényeg, hogy jó meleg legyen nálad. Itt az ideje, hogy 
alaposabban megismerd Hrrgrrhút, aztán gondold át, hogy elüldözöd-e 
magadtól. Majoros Nóra mindent tud a házi rémről, és észrevétlenül 
avat be a mindennapjaiba. Szabó Levente vicces képei abban segítenek, 
hogy szembe merjünk nézni saját félelmeinkkel.” ☺3-8 

 

Erwin Moser: Fantasztikus jóéjtmesék „88 fantasztikus 
jóéjtmese Erwin Moser tüneményes világából. Macskák és egerek, 
tigrisek és kenguruk… hőseink barátságot kötnek egymással, szokatlan 
járműveket és különös szerkezeteket találnak fel, bejárják a 
sivatagokat, a tengereket, de még a világűrt is. A Macskovszkij 
cirkuszban kandúrok az artisták, Citronella, a kisegér megszelídít egy 
leopárdot, egy merész kismalac pedig valódi bátorságról tesz 
tanúbizonyságot. Erwin Moser újabb történetei kacagtatóak, 
bámulatosak. Rajzain rengeteg felfedeznivaló várja a mesehallgató 
gyerekeket. Olvassuk, hallgassuk - és szőjük együtt tovább a 
történeteket! ☺4-8  
 

Timo Parvela: Miú és Vau házat épít „A domb tetején, ahol 
Miú és Vau él, jól látszik a kert, a veteményes és a műhely, szóval 
minden a helyén. De merre van az égszínkék házikójuk, amit előző télen 
sodort el egy vihar? Miú és Vau a falubeli állatok segítségével 
megpróbálta visszavontatni a sítalpakon álló házat, de csak a domboldal 
feléig jutottak, mert időközben elolvadt a hó. Ám egy ferdén álló házban 
nem könnyű az élet: a padlóhoz kell szögelni a szőnyegeket, ki kell kötni 
a bútorokat, és folyton kilötyög a bögréből a kávé Az egyik 
legnépszerűbb kortárs finn meseíró humoros és felemelő története a 
fantáziáról, az önismeretről és legfőképp a barátságról. A legemberibb 
állattörténetek kicsiknek és nagyoknak.” ☺5-8 
 

Achim Ahlgrimm, Sandra – Emberek (Kis tudósok 
szókincstára) „Tudj meg mindent az emberekről! Olvasás közben 
játszva bővítheted a szókincsedet és felfedezheted az emberek világát: 
szó esik a családról, megtudhatod, hogyan működik a szervezetünk, mik 
azok az érzékszervek és mi mindenre használjuk őket, kiderül, hogy 
milyen ápolásra van szüksége a testünknek, miért fontos a sport, milyen 
érzelmek vezetnek bennünket, és miféle betegségekkel kell 
szembenéznünk.” ☺5-10 
 

Carola von Kessel: - Lovak és pónik (Légy szemfüles! sorozat) 

-Mi a különbség a lovak és a pónik között? 
-Hogyan beszélgetnek egymással a lovak? 
-Mit tanulhatunk a lovaglóórán? …  

 

Dr. Hermann Heike: Dinoszauruszok (Légy szemfüles! sorozat) 

-Mikor támad a Tyrannosaurus rex? 
-Milyen fegyvere volt az Ankylosaurusnak? 
-Miért haltak ki a dinoszauruszok? 
Ha még több tudásra vágysz, kukkants be a fülecskék mögé! ☺4- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bajzáth Mária: Járom az új váramat - Népmesék a világ 

minden tájáról 4-6 éveseknek ,,A mesékben, mondókákban, 
népdalokban a ház, vár, palota, a templom gyakran magát az embert 
jelképezi, amelynek ezen a nyelven ablaka a szem, ajtaja a száj, kupolája 
a homlok. A 4-6 éves gyerekek ezt a várat járják, építik. Összes 
kérdésük, minden mozdulatuk, megszerzett élményük, tapasztalatuk és 
álmuk azt a célt szolgálja, hogy testükből-lelkükből erős, gyönyörű vár 
épüljön, s abban várkapitánnyá válhassanak. Ebben segítik őket a világ 
minden tájáról való, sok-sok nép mesekincstárából válogatott különleges 
mesék, amelyek őseink mágikus, teremtő, képi nyelvén üzenik, hogy élni 
jó, jónak lenni érdemes, és jó tett helyébe jót várj!” 
Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógiai 
módszer kidolgozója. A Népmesekincstár hét kötetből álló sorozata 

négy korosztálynak gyűjti össze a világ népmeséit: 0-4 éves, 4-6 

éves, 6-8 éves és 8-10 éves gyerekeknek.  

 
Alessandro Gatti: Klinkusz és a sárkány könnye 
„Limbelomb különös városát, amelyben fák a felhőkarcolók és 
kötélhidakkal összekötött ágak az utcák, emberi szem még sosem látta. 
Míg aztán egy havas éjszakán megjelenik a fák közt motoros szánján 
Fakéregi Klinkusz, és ezzel számtalan izgalmas kaland veszi kezdetét. A 
könyv bevezeti ifjú olvasóit a természet titkaiba, a varázslás 
rejtelmeibe, miközben rávilágít az igaz barátság fontosságára is. A 
Klinkusz és a sárkány könnye című kötettel egy több tagból álló 
gyerekkönyv sorozatot indít útjára a Holnap kiadó, hogy önálló olvasásra 
csábítsa a 8-10 éves korosztályt” 

 
Jeff Kinneey: Egy ropi naplója 8. – Pechszéria 
„Gyereknek lenni tényleg gáz… Greg Heffley-t elhagyta a szerencséje. 
A legjobb barátja, Rowley Jefferson, elfordult tőle, új barátokat találni 
pedig nem is olyan könnyű feladat. Greg megelégeli balszerencséjét, és 
úgy dönt, vesz egy nagy levegőt és a sorsra bízza döntéseit. Vajon a 
vakszerencse kegyes lesz hozzá, vagy Greg élete egy merő pech marad?” 
☺8-12… 

 
Világtörténelmi felfedező 
„Hogyan kerül Harry Potter egy történelemkönyvbe? Úgy, ahogy az első 
mobiltelefon is. Ami mellesleg nagyobb volt, mint egy dobozos tej. A 
világtörténelmi felfedező több, mint az emberiség történetének 
időrendi áttekintése: mert itt az összefüggésekről is szó esik. Hiszen 
nem pusztán az az érdekes, hogy mikor mi történt, hanem az is, hogy az 
a későbbiekre hogyan hatott…. 9-12 

 
Naie Katja, Michael Madeja: Vágod? - Megdöbbentő 

kérdések és válaszok az agyról „Szünet nélkül pörög, de kevesen 
vágják, pontosan hogyan is működik… Itt és most minden fontos kérdést 
tisztázhatsz róla: Hány kilót nyom… és éjszaka vajon teljesen kikapcsol? 
De olyan állati témák sem maradnak ki, mint a hangyák agytekervényei, 
az alvó delfinek agyműködése, vagy a legnagyobb szürkeállományért 
versenyző emlősök listája. Jan von Holleben Az enyém is megnő? című 
könyve után most is kegyetlenül vicces fotókat társít több tucat veled 
egykorú diák kérdéseihez, a tömör válaszokat pedig Michael Madeja 
agykutató és Katja Naie biológus hozta össze.” 


