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M e g j e l e n t ! Mechler Anna: Tóbiás, a kukásautó
„A Kerék mesék legújabb részének hőse Tóbiás, a kukásautó, aki nem
csak szemetet szállít hétről-hétre, és vigyáz, hogy ne legyenek
csúszósak az utak télen, hanem egy sor izgalmas kalandot is átél: kincset
talál, lomtalanít az Operaháznál, és még a budai Várba is ellátogat egy
éjjel. Lehet, hogy Bartolót, a markolót és Pedrót, a tűzoltóautót is
viszontlátjuk? Szerintetek milyen egy karácsony a munkagépeknél?
Olvassátok el, és kiderül! A tizenkét izgalmas mesét Mechler Anna
írta és Hajba László részletgazdag rajzai keltik életre. A történetek
nem csak szórakoztatnak, hanem rengeteg hasznos dolgot is
megtanítanak a kukásautók munkájával kapcsolatban.” ☺4-8

Bálint Ágnes: Labdarózsa
„Labdarózsa nem egy virág, hanem egy jóságos, bölcs öreg vizsla,
Barbara dajkája. A kislány kisöccsével, Ádámkával és a még járókás
Dóra-Rékával lakik együtt egy mesebeli kertben, egy hatalmas
papírládában, melyben ágyon kívül még konyha is van. Hozzájuk szegődik
Szidol cica Baka kutyával és Tyúkanyóval. A felnőttek nem zavarják meg
a gyerekek gondtalanságát, hadd éljenek a kert szelíd törvényei
szerint!…Bálint Ágnes kedvenc meseregényeiben a melegség-kedvesség
öröméről, a bajtársiasságról ír, melyeket Reich Károly vidám, színes
rajzai kísérnek.” ☺3-7

Berg Judit: Lengemesék – III. - Ősz a nádtengeren
„A lengék a tóparti nádas legkülönösebb élőlényei. Hogy róluk eddig még
nem hallottál? Az bizony nem csoda… Egyedül a Nádtenger lakói tudják,
hogy a lengék a nádas nyugalmának őrzői, az itt élő állatok védelmezői. A
tudósok és kíváncsi megfigyelők elől azonban gondosan elrejtőznek. Nem
is kell bujkálniuk, elég mozdulatlanul ücsörögniük egy nádszálon, hogy
észrevétlenek maradjanak. A lengék teste alig nagyobb, mint a pitypang
bóbitája, a bőrük éppen olyan zöld, mint a nádas, hajuk pedig kócos
barnán lobog a szélben…A Lengemesék sorozat kötetei az évszakok
köré szerveződnek.” ☺4-10

Kenneth Grahame: békavári uraság és barátai
„Grahame kis hősei: Vakond, Vízipatkány, Borz és Varangy négy jó
barát. Számos kalandot élnek át szárazon és vízen, a folyó partján, a
folyón és a folyón túl, a Vad Erdőben. Kalandjaik között vannak
kacagtatók és meghatók, vannak lélegzetelállítóan izgalmasak és derűsen
szívmelengetőek, de minél tovább jutunk a hőn szeretett folyóhoz
hasonlóan kanyargó, áradó, meg-megiramló történet sodrában, annál
jobban megszeretjük finom humorral és nagy-nagy gyengédséggel
ábrázolt szereplőit, no meg a történések színterét, a csodálatos
elevenséggel felidézett folyót és partvidékét” ☺6-10

Vadadi Adrienn: Alma utca 22.
„Vadadi Adrienn könyve csupa napfény és derű: az Alma utca 22-ben
sok-sok gyerek lakik, akik együtt szerelnek tandemet, fociznak,
beszélgetnek. Együtt nyomoznak Lajos kutya után, szelídítenek macskát
és fagyiznak. Misi, aki a negyediken lakik, nagyon jó megfigyelő,
ráadásul élénk a fantáziája: az ő szemüvegén keresztül látjuk a ház
lakóit, a vagány Marosi testvéreket, a kicsi, aranyos Pirost, a
megközelíthetetlen Kamillát, a veszekedős Csúnya nénit és a barkácsolós
Elek bácsit.” ☺5-8

Annie M. G. Schmidt: Manci és a sünik
Fiep Westendorp illusztrációival
„Manci a Sünbrigád tagja, süniket ment szabadidejében. Csakhogy a
sünik elbóklásznak, be a vonat alá! Most mitévő legyen? Szerencsére
segít neki a nagy bajszú és melegszívű kalauz, Bajszi. Kalandos, pörgős,
humoros meseregény kisiskolásoknak a népszerű holland szerzőpárostól,
a Janó és Janka és a Titi-sorozat szerzőitől…” ☺6-10

Miklósi Anna: Barátfülek
"Miklósi Anna meseregénye, a Barátfülek két kisfiú - ma már tekintélyes
felnőtt - barátságának története. Benke János könyvillusztrátor és
Doktor Gergely Sebestyén afrikai állatkórház-vezető (más szóval Bebe
és Sebi, ahogyan kiskorukban, a feledhetetlen balatoni nyaralások idején
szólították őket) elsodródtak egymástól, ahogyan az általában lenni
szokott. Barátságukat azonban nem csupán a közös emlékek, hanem egy
mindenre elszánt játék-páros is összetartja. Fütetke, a gumimanó,
illetve Brenyétke, a vérengzésre nem hajlamos (vagyis erősen deviáns)
menyét hozzátartozik a balatoni nyár hiteles történetéhez. A két szálon
futó mese olvasója éppoly otthonos lesz a két kisfiú, mint a két
játékfigura életében, éppoly bejáratos a nyaraló, mint manóváros
rejtett zugaiba…" (Békés Pál) ☺7-10

Hervé This: Az atomoktól a sajttortáig
„Kürti Miklós ismert és különösen kedvelt fizikus volt nem csak
Magyarországon, hanem a nagyvilágban is. … A hőmérsékletnek az anyag
szerkezetére gyakorolt hatását kutatta. Ez terelte érdeklődését a
konyhaművészet felé is. Fizikus a konyhában című előadásai jó humora
és az ízletes kóstolók miatt váltak népszerűvé az Angol Fizikai
Társulatban, a Magyar Fizikai Társulatban és a budapesti iskolákban is.
Az ő tanítványa, majd munkatársa volt e téren Hervé This párizsi
professzor, aki tovább kutatta a szakácsművészet fizikai és kémiai
alapjait… Ő írta ezt a könyvet, amiben kíváncsi és torkos gyerekeket
vezet el a főzés és az atomfizika alapjaihoz. Mikor Miklós bácsi
magyarázó szavait olvassuk, joggal érezzük: Kürti Miklós professzor úr
tanít a fizikai-kémiai megértés örömére és hasznára. A könyvet szívesen
olvassák konyhafőnökök, vegyészek, fizikusok, tanárok és diákok is
világszerte. Hiszen megismerkedhetünk belőle a franciás ízek
elkészítésének művészetével is”. ☺10-99

Laik Eszter: Abszurd, bravúr, celeb - 100 idegen szó
verses magyarázata
„Az olvasó, akár gyerek, akár játékos kedvű felnőtt 100 gyakori idegen
szó verses magyarázatát találja meg e rendhagyó idegen szavak
szótárában…A lexikon forgatható hagyományos verseskötetként is,
amelyben vicces, meghökkentő, tágas vagy épp szűkös világunk
szereplőinek tarkabarka sereglete vonul fel, a Jetitől a maffiózókon át a
zsonglőrig. A versek humorával - és az olvasóval - összekacsintó,
egyszerre kacagtató és elgondolkodtató illusztrációk Kárpáti Tibor
munkái.” ☺9+

Milos Macourek: Sári és Matyi nyaral
„Matyi és Sári a világ legizgalmasabb vakációján vesznek részt a
varázslatos telefonkagyló segítségével! Te hogyan nyaralnál, ha minden
kívánságod teljesülhetne? Vigyázz, mert néha nehéz kiszámítani a
kívánságaink következményeit! Matyi és Sári mindenesetre egyszerre
nyaral így a nagymamánál vidéken és a tengernél, mindenkit
elszórakoztat a faluban, és rengeteg kalamajkába keveredik - aztán
persze mindig kikeverednek a bajból, miközben ők is és mi is nagyokat
nevetünk.”☺5-10

E. B. White: Malac a pácban
„Wilbur egész élete a véletleneken múlik. Amikor világra jön, a gazda úgy
ítéli, a csenevész, ványadt kismalacot nem érdemes fölnevelni. Csakis a
kislánya, Fern jó szívén múlik, hogy Wilbur életben marad. Sőt a szerető
gondoskodásnak hála, szépen gyarapodásnak indul, azután barátokra talál
a farmon a libák, a birkák és a tehenek között. Leghűségesebb társa
Charlotte, az okos pók, az istálló sarkában kifeszített háló lakója. Az
idillt az zavarja meg, amikor az egyik állat Wilbur tudomására hozza,
miért táplálja őt oly gondosan a gazda. A kismalac kétségbeesik; nem
akarja szalonnaként végezni. Ki kell találnia valamit, ha életben akar
maradni, és ki más lenne ebben segítségére, mint Charlotte? Zseniális
tervet eszel ki Wilbur megmentésére...” ☺6-10

Francine Oomen: Léna listái (1.)
„Léna tizenegy éves, imád focizni, nincs testvére, de van egy igazi
legjobb barátnője, akinek a tesóira lehet vigyázni. Fél a hápogó
kacsáktól, de nagyon szereti a kutyákat, és szerencsére kap is egy
kölcsönkutyát sétáltatásra. Csak egy baj van: apa és anya egyre többet
veszekednek. Vajon hogyan lehetne kibékíteni őket? Hogy gondjaira
megoldást találjon, Léna listákat ír a listafüzetébe. Mindenről. Ez segít
neki dönteni a hétköznapi helyzetekben – például hogy milyen ruhát
vegyen fel és mit csináljon délután, de olyan nehéz kérdésekben is, hogy
miért érdemes felnőni és hogyan élje túl a szülei válását. Van, amit még
a legszuperebb lista sem tud megváltoztatni, de végül majdnem
mindennek jó vége lesz!” ☺9-12

Eric Elfman-Neal Shusterman: Edison csapdája
Előzménye: Neal Shusterman-Eric Elfman: Tesla

padlása
(Akcelerátus trilógia 1.) „A tizennégy éves Nick Slate apjával és
öccsével új városba költözik. Egy tragédia emléke elől menekülnek:
néhány héttel korábban leégett a házuk, es a tűzben meghalt Nick
édesanyja. Uj otthonuk egy távoli nagynénitől rájuk maradt haz,
amelynek padlása tele van különös, kacatnak tűnő tárgyakkal. Nick
garázsvásárt rendez, es eladja a látszólag teljesen hasznavehetetlen
tárgyakat, melyekről azonban szépen lassan kiderül, hogy nem
akármilyen szerkezetek: mind valami különleges tulajdonsággal bír. Nick
és újdonsült barátai kiderítik, hogy a tárgyak az egykori zseniális tudós,
Nikola Tesla utolsó találmányai, es mind egy nagyobb terv részét
képezik. A fizikusokból álló Akcelerátusnak éppen ezekre van szüksége a
világuralom eléréséhez...” ☺12-16

Kalapos Éva: D.A.C. 4. - Nem gyerekjáték - ☺13-16
„Nem értettem, miért fuldoklunk folyton a hazugságokban, miközben
annyira szeretjük egymást. Vagy talán épp emiatt…?” Egy nagyszerű
könyv a tinédzsereknek és mindenkinek, aki meg kívánja ismerni a
tinédzsereket.”

Előzményei: D.A.C. 1. - Egy új élet; D.A.C. 2. - Rázós
utakon; D.A.C. 3. - Kéz a kézben
Rejtő Jenő – Korcsmáros Pál: A 14 karátos autó
„A szórakoztató olvasmány fergeteges vizuális és nyelvi humorral
mutatja be a főhős, Gorcsev Iván történetét, aki már az első oldalakon
elnyeri a fizikai Nobel-díjat - a makaó nevű kártyajátékon...”
„Rejtő Jenő egyik legismertebb művéből 1963-ban rajzolt képregényt
Korcsmáros Pál, és a Képes Kiadó áldásos tevékenysége folytán ez is
megjelent
keményfedelű
kötetbe
foglalva,
kiszínezve,
méltó
formátumban…” Bővebben: ekultura.hu.

