ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt
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Pipó utazása „Satoe Tone, a fiatal, japán származású alkotó,
Olaszországban él. Aprólékos, finom, álomszerűen légies rajztechnikája
a japán képi hagyományokban gyökerezik. Szereti meglátni az
egyszerűségben, az ürességben, a szerénységben, a tiszteletben rejlő
szépséget, illetve a természet szépségét, úgy, ahogy az önmagában
van…S ahogy a legapróbb dolgok megfigyelése közben életet lát a
virágsziromban, a mohában, a levelek erezetében, úgy érzékennyé tesz
minket is egy hétköznapitól eltérő látásmódra. Hogy végre megtanuljunk
szívvel érteni, szabadon elindulni, társul szegődni, s tisztelni az időt.
Mint Pipó, a kis béka. Olyan tudás ez, mely gyerek és felnőtt
„tarisznyájába" egyaránt való. Így hát a Pipó utazása nem gyerekkönyv,
nem felnőtt könyv. Csak egyszerűen képeskönyv.” www.kisgombos.hu
Eva Eriksson-Rosa Lagercrantz: A szívem ugrál örömében
„A történet Tináról szól - aki állandóan boldog! De ma csak a széke
melleti üres helyet bámulja az osztályteremben. Ahol Frida ült, mielőtt
elköltözött Norrköpingbe. Azóta senki sem ülhet oda, mert hová ül majd
Frida, amikor visszajön… Mese barátságról és elválásról, boldogságról és
szomorúságról. A sok-sok finom, kifejező tollrajzzal illusztrált könyvet
kezdő olvasóknak is ajánljuk, önálló olvasásra. A szerzőpáros évek óta
dolgozik együtt, Svédország gyerekirodalmának meghatározó alakjai. A
Tináról szóló első könyv, Az én boldog életem, 2014-ben jelent meg, és
a New York Times az év 10 legjobb könyve közé sorolja az életkornak

Szívem ugrál örömében
történetnek az önállóan is olvasható folytatása.” ☺7-10

megfelelő kategóriában. A

ennek a

Mit keresett Jakab az ágy alatt (és mi történt ott
vele) - Írta és rajzolta: Dániel András
„Jakab a szobájában játszik. Billenős teherautóját, Klárikát tologatja,
amikor szörnyű dolog történik... Klárika felborul, és az üveggolyók
begurulnak az ágy alá. Az ágy alatt bizony sötét van, nagyon sötét. Jakab
fél – de mégis bemászik! Ebből a gyönyörű, hatalmas, böngészőszerű
mesekönyvből kiderül, hogy az ágy alatt igaziból egy új, színes és
izgalmas világ rejtőzik. Ott van persze a rémisztő Hómama meg a
Szőrizéke, de talán mégsem kell tőlük annyira félni!” 5 évnél idősebb
gyerekeknek és felnőtteknek

Richard Scarry:Az ellentétek párban járnak
„Az ellentétek párban járnak. Egyik nincs a másik nélkül. Remek játék
megkeresni őket! Ha átlapoztad ezt a könyvet, te is érdekes
ellentétpárokat
találhatsz.
Felmászol
a
csúszádra,
azután
lecsusszansz…”

Finy

Petra:

Iskolások

kézikönyve

Pásztohy
Panka
illusztrációival „Amikor az ember gyermeke iskolába megy, hajlamos
túlzottan aggódni érte. Én legalábbis így jártam. Legszívesebben
beültem volna a lányom mellé a padba, hogy segítsek neki eligazodni
ebben a titokzatos világban. Aztán végül nem ültem be mellé (el sem
fértem volna rendesen), de úgy éreztem, lenne néhány gondolat, melyet
színesen megírnék erről a varázslatos és kalandos élethelyzetről. Ezt a
néhány gondolatot tartalmazza az Iskolások kézikönyve, mely nem más,
mint egy kedves és humoros útmutató első osztályosoknak…Finy Petra”
☺5-8

A királykisasszony jegyei 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: A béka, a kolbász és az egér, A kicsi dió, Az állatok beszéde,
A mezei nyúl és a sündisznó, A hét kecskegida, Pirosmalac,
Kecskekatonaság, A szegény ember meg a lova, Angyalbárányok, A
papucsszaggató királykisasszonyok”
A Manó Könyvek Bori sorozatából:
Bori iskolába megy – Bori kirándul – Bori beteg – Bori nem áll szóba
idegenekkel – Bori, a balerina – Bori és a kistestvér A nagy Borikönyv – Bori osztálykirándulásra megy
„Most én olvasok! néven indított a Pagony Kiadó egy olyan
sorozatot, melynek célja az olvasás elsajátításának könnyűvé és
élvezetessé tétele kisiskolások számára. A sorozat Berg Judit
könyveivel indult, ahol négy tökmag, Benő, Minka, Rézi és Palkó kalandjait
követhetjük nyomon – négy olvasási szinten keresztül. A sorozat 3-as és
4-es olvasási szintű kötetei:

Tökmagok a piramisban - Tökmagok a korallzátonyon
Philip Ardagh: Trutymóék a tengeren
„Trutymó házaspár és egy kerti szárítókötélről lopott fiuk, Boldi egy
lakókocsiban élnek, és céltalanul vándorolnak szerte a világban…most egy
igazán különleges és titkos feladatuk van…A Trutymóék a tengeren
kalandos, izgalmas, és legfőképpen nagyon mulatságos – nemhiába
hívják a szerzőt Philip Ardaghnak, az illusztrátort pedig Axel
Schefflernek. A szöveg…az igazi angol humor legjobb fajtája. Nem
túlságosan és „veszélyesen” elvont, csak kellemesen abszurd és könnyed,
miközben néha nagyon is komoly témákat dolgoz fel.” (pagony) ☺7-12

Frauke Scheunemann: Kandúr titkos küldetésben
„Ha valaki, hát Winston jól tudja, mi kell egy kandúrnak: egész nap
elnyúlva heverészik, csak a konyhába sétál ki időnként, hogy harapjon
valami ínyencséget. Így megy ez nap nap után, amikor egyszer csak új
házvezetőnő érkezik a házba, aki magával hozza Kirát, a lányát is. Ettől
kezdve minden más lesz. Egy váratlan vihar pedig végképp felforgatja a
kandúr megszokott életét... Hiszen ki hallott már olyat, hogy egy
macskának iskolába kell mennie, és hogy titkos ügynökként nyomoznia
kell? Végül persze kiderül, hogy egy szokatlan kaland az izgalmakon kívül
sok jót is tartogathat.” ☺11-14

Dore Steinert: and the Winner is: lowe – És győzött…a
szerelem! (Girls in Love sorozat - magyar–angol)
„Liza és édesanyja Kaliforniába költözik. Liza régen balettozott, és
nagyon tehetséges volt. Nem csoda, hogy azonnal a csinos és mindenki
által irigyelt pomponlányok csapatában találja magát. Tetszik neki a
népszerűség, de egy csapásra minden megváltozik, amikor feltűnik a
színen a jóképű Josh...
Köztudott, hogy a kétnyelvű olvasmányok fontos szerepet tölthetnek be
a nyelvtanulásban. A gyerekek számára azonban most első ízben
készültek olyan kiadványok, melyek érdekesek, és tartalmazzák a
tanulók nyelvi szintjének megfelelő szókincset idegen nyelven. Mindezt
teljesen új formában: az angol szavak, kifejezések és mondatok
beleépülnek a magyar szövegbe…A teljes sikerélményhez pedig a
megadott szójegyzék is a nyelvtanuló segítségére lesz.” ☺12+

Megan McDonald: Büdi és a fantasztikus töpörödés
„Töpörödött, pöttöm, töpszli! Büdi a 2. d osztály legalacsonyabb tanulója.
Kezd elege lenni nővére, Dorka gúnyos megjegyzéseiből, és még Goethe,
az iskolai gőte is gyorsabban nő nála. Raádásul Büdi egyik este
összemegy fél centit! Lehetséges ez? Büdi... töpörödik?” ☺7-10

L. Jennifer Holm: A tizennegyedik aranyhal - Higgy a
lehetségesben „Galilei. Newton. Salk. Oppenheimer. A tudomány
képes arra, hogy megváltoztassa a világot - de vajon mehet túl
messzire? A tizenegy éves Ellie soha nem rajongott a változásért.
Például szörnyen hiányzik neki az ötödik osztály. Meg a legjobb
barátnője. Még szegény aranyhala is, aki kilehelte a lelkét. Aztán egy
nap furcsa fiú bukkan fel az életében. Állandóan főnökösködik. Kissé
lökött. De a legfurcsább az, hogy gyanúsan hasonlít Ellie nagypapájára, a
tudósra, akit mindig is megszállottan foglalkoztatott a halhatatlanság
kérdése... Jennifer L. Holm magával ragadó könnyedséggel és sok-sok
humorral mesél a tudományról, miközben lenyűgözően izgalmas
kérdéseket
boncolgat
életről-halálról,
családról-barátságról,
halhatatlanságról és lehetőségről.” ☺11-14

100 állomás száz kaland – tudósok és lángelmék
„Miért nem süllyed el az acél hajótest? Ki tervezte az első harckocsit?
Milyen kísérlet színhelye volt a pisai ferde torony? Mikor adták be az
első védőoltást? Ki volt az “anyák megmentője”? Ki alkotta meg a
“mazsolás puding” atomelméletet? Miért görbül meg a tér? Mi az a Nagy
Bumm? Ki állította meg a fényt? Miért titokzatos a Higgs-bozon?…
miközben bepillantást nyersz a tudomány világába, még kvízkérdésekkel
is tesztelheted tudásodat.” ☺10-16

Lois Lowry: Valahol, messze
„A Föld ki tudja, melyik zugában, valamikor a jövőben él egy közösség,
melyben annak, aki egyedül marad, akinek valami testi hibája van, nincs
sok reménye a túlélésre. A sántikáló Kira serdülő lányként jut árvaságra,
ám az Őrzők Tanácsa nem csupán megvédi az ellenségeitől, de szinte
fényűző körülményeket is biztosít a számára, s egy igen fontos
feladattal bízza meg. Mihez kezd a lány megbízatásával, melyet
egyedülálló tehetségének köszönhet? – ezt meséli el az Emlékek Őre
szerzője különös hangulatú, izgalmas történetében.” ☺10-14

Andri Snaer Magnason: Időláda
„Soha többé februárt! Jó volna-e, ha képesek

lennénk megállítani az
időt? Mi történne, ha lenne egy csodálatos ládánk, amelybe nem hatol be
az idő, és ahová elbújhatnánk a kellemetlen időjárás, az unalmas órák,
személyes gondjaink és a világ baja elől, hogy majd csak akkor jöjjünk
elő, amikor újra minden jól megy a világban? E csábító ötlet
megvalósulásának csaknem végzetes következményeit meséli el sok
izgalommal és kimeríthetetlen fantáziával Andri Snaer Magnason izlandi
író fantasyjében. A kettős cselekményű regény kerettörténetének
főhősei gyerekek, akik magukra maradnak egy elhagyott és pusztulásnak
indult városban. Az események szálai egy ősi legendához vezetnek…”

Rick Riordan Neptunusz fia
Az Olimposz hősei* című, ötrészesre

tervezett sorozat második
kötete. - Előzménye: Az elveszett hős
*A görög mitológiára építő Percy Jackson-sorozat folytatása

A Lucky Luke sorozatból: Dalton mama - Dalton
nagybácsik - írta: René Goscinny, rajzolta: Morris
„Az árnyékánál is gyorsabb képregényfigura történetei évtizedek óta
töretlen népszerűségnek örvendenek világszerte. A felnőttek és a
gyerekek számára egyaránt élvezetes, fergeteges humorú történetek a
vadnyugat hőskorában játszódnak. Lucky Luke nem csak fantasztikus
céllövő tudományát, hanem eszét is használva harcol a gyengékért a kor
banditái, rablói, és hamiskártyásai ellen…A Dalton mama című epizódból
kiderül, hogy még a vadnyugatot rettegésben tartó négy rettegett
Dalton fivérben is él az anyjuk iránti tisztelet…Persze a vér nem válik
vízzé, a Daltonok továbbra sem térnek le a bűn útjáról, és akcióikba még
a mamát is belekeverik…”

A három testőr

(Az irodalom klasszikusai képregényben)
„Korcsmáros Pált a Füles rejtvényújság bízta meg, hogy rajzoljon
képregényt Alexandre Dumas A három testőr című regényéből, amely
1959-ben heti folytatásokban jelent meg… most már könyv formájában
is a kezébe veheti az olvasó Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan
gyönyörűen megrajzolt kalandjait, és újra felhangozhat az eskü:
„Mindenki egyért, egy mindenkiért."

Elekes Dóra: A muter meg a dzsinnek
„Mi történik, ha anyát elrabolják a dzsinnek? A finom humorral átszőtt
történetet kiskamasz kortól mindenkinek ajánljuk olvasásra,
beszélgetésre, feldolgozásra. Elekes Dóra írása szépirodalmi
eszközökkel mutatja be egy alkoholista anyával élő kislány
mindennapjait. A történet megrázó és felkavaró. Magyarországon sok
ezer gyerek nő fel így, mégis évtizedek óta bagatellizáljuk a probléma
jelentőségét. A kiskamasz látószögéből megírt történet sokakat
hozzásegíthet a jelenség józanabb megítéléséhez.” ☺10-16+

Holly Smale: A lány, aki mindig mindent félreért
(Geek Girl 2 – előzménye: A lány, akit soha senki sem vett észre)
„Harriet Manners sok mindent tud. - Az embernek általában 70 000
gondolat fordul meg a fejében naponta. - A pillangónak négyezer izma
van. - Egy átlagos ember egy tonna ételt fogyaszt el egy év leforgása
alatt. - Strébernek lenni + modellnek = a cuccaidon újabb és újabb
graffitik jelennek meg. A fiúkról viszont egyértelmű, hogy semmit nem
tud. Pedig fergeteges tokiói modellútja alatt minden eddig
összegyűjtött tudását becserélné, ha csak halványan sejthetné, mit is
kezdjen egy bizonyos sráccal...” ☺tiniknek

Guus Kuijer: Minden dolgok könyve
„Az írás erőt ad Thomasnak, és segít, hogy olyan emberré váljon,
amilyen mindig is lenni szeretett volna… boldog.”
„Guus Kuijer holland gyermek- és ifjúsági író. Gyermekkorában nem
rajongott az iskoláért, így maga sem gondolta volna, hogy tanítóként
dolgozik majd. 1975-ben megjelent első, gyerekeknek szóló könyvét több
mint harminc nagy sikerű ifjúsági regény követte… népszerűségének
titka, hogy éppolyan komolysággal és nyíltsággal fordul fiatalabb
olvasóihoz, mintha felnőtteknek írna: nem kerüli el a kényes témákat,
aktuális társadalmi kérdéseket, hanem ezeken keresztül elfogadásra és
megértésre tanít. Könyveiben fontos szerep jut a képzeletnek, a
valódival egyenértékű fantáziavilágnak, valamint az erős személyiséggel
rendelkező női szereplőknek, aki nem rejtik véka alá a véleményüket
fontos társadalmi ügyekben. Munkásságáért 2012-ben megkapta az
Astrid Lindgren-emlékdíjat, a világ legjelentősebb gyermek- és ifjúsági
irodalmi díját.” ☺11+

