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A barátság olyan, mint a mérleghinta
A játszótér olyan, mint a dzsungel
Az élet olyan, mint a szél
Az internet olyan, mint a pocsolya
„játszótéren a mérleghinta.
Mikor az egyik van felül,
a másik addig lent csücsül.
Ha egyik sincs a másik felett:
egyensúlyba kerültetek.”
„Nehéz élethelyzetekkel nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is
küzdenek nap mint nap. És bár a problémák hétköznapiak, a megoldások
hogyanja már korántsem olyan egyszerű. Shona Innes, ausztrál klinikai
és törvényszéki pszichológus maga is hosszú évek óta segít bajba jutott
gyerekeknek, hogy feldolgozhassák traumáikat. KönyvTÁRS-sorozatában
közérthetően, a legfiatalabbak nyelvén jár körül egy-egy fontos témát,
mint a barátság, az élet elmúlása, a játszótéri helyzetek vagy az
internet használata. Agócs
Írisz
képei szívmelengetőek és
elgondolkodtatóak. Varró Dániel verselése pedig mesterien könnyed és
humoros.” ☺4-8

Jill Tomlinson: A földimalac, aki semmiben sem volt
biztos „Ez itt Pim. Pim földimalac. Az orra kicsit olyan, mint egy igazi
malacé, a farka leginkább kengurufarokhoz hasonlít, ásókarmai vannak,
és termeszt eszik. De Pim még csak most született, és egyáltalán nem
biztos benne, hogy ki is ő, és mi is ő. Mit jelent földimalacnak lenni? Pim
elhatározza, hogy kideríti. Hupp, a bagoly, Szuzi, az elcsavargott
kiscica, Ottó, a pingvinfióka, Pongó, a gorillakölyök és Hilda, a
tyúkocska után elérkeztünk a sorozat záró kötetéhez. Pim, a kis
földimalac ugyanolyan kedves, okos és kíváncsi állatkölyök, ahogy az
eddigi Jill Tomlinson–Anna Laura Cantone hősök – nagyon könnyű őt
megszeretni! Ajánljuk nagy ovisoknak, kisiskolásoknak, akár önálló
olvasásra is.”

Charles Dutertre, Vincent Cuvellier:
Amikor életemben először megszülettem
„A francia Gallimard Jeunesse Kiadó egyik 2006-os sikerkönyvének
magyar változata, nemcsak gyerekeknek. Ez a különleges kötet csupa
bölcsesség, humor és költészet. A mesélő kislány – a későbbi édesanya megannyi szeretettel idézi fel élete első történéseit: ahogyan édesapja
először nézett rá könnyekkel a szemében, vagy ahogyan ő tartotta
kezében először gyermekét. ,,Amikor életemben először megszülettél,
én másodszor is megszülettem, kicsim.” A bájosan naiv illusztrációkkal
kísért szöveg sorra megidézi az élet nagy pillanatait: örömeinket,
bánatainkat, reményeinket és álmainkat. A szerző éppolyan
érzékenységgel ír az első gyász fájdalmáról, mint az első becéző
szavakról vagy az első szerelemről… Egy csodálatos, szívet melengető
könyv, amit mindenkinek ajánlunk.”

Ronald Grant: A bolygók (Móra

– Kis felfedező zsebkönyvek)

Liane Schneider: Bori segít anyának – (Barátnőm,
Marék Veronika: A csúnya kislány☺2-6

Bori)

Dawe Lowe: A hörcsögöm egy zseni - hörcsögöm egy
kém - A hörcsögöm egy gigasztár - (Büdi és Ben sorozat)
„A történetek a kilencéves Benjaminról és Büdöspopsiról, a sziporkázóan
okos hörcsögéről szólnak. A Sheffield-díjas könyvsorozat a 7-12
évesek önálló olvasását segíti elő egyszerű mondatokkal, rövid
fejezetekkel, nagyméretű betűkkel és rengeteg poénnal. A magyar
változatot Stahl Judit fordította.
A parádés humorú könyvsorozat második részében az eszes hörcsög és a
talpraesett kisfiú rablók után nyomoznak. Vajon ki fosztogatja a
környék házait? Kalandos feladatukhoz csupán egy pingvinjelmez, néhány
rajzszög és egy bébifigyelő monitor áll a rendelkezésükre.”

Alan Snow: A vaszoknis ember – (Doboztrollok 2.)
A jó, a rossz és a sajt - (Doboztrollok 3) „„Az ismert angol
gyerekkönyvszerző és -illusztrátor, Alan Snow első regényfolyama a
szerző saját illusztrációval, több mint kétszáz részletgazdag, feketefehér képpel, és az Év Fordítója Díjjal kitüntetett *(Sorsbújócska c
könyvért) 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

Kristina Ohlsson: Az üveggyerekek
„A tizenkét éves Billie vakációja nem alakul valami jól. Apukája nemrégen
meghalt, és anyukájával elköltöznek Kristianstadból egy közeli
kisvárosba. Billie azonban nem igazán örül a költözésnek, és az új ház
sem tetszik neki. Mindennek tetejébe még rejtélyes és ijesztő dolgok is
történnek ott. A kislány és a legjobb barátnője, Simona, valamint
újdonsült barátjuk, Aladdin hamarosan arra a következtetésre jut, hogy
a házat kísértetek lakják. Na de, az ő korukban már senki nem hisz a
kísértetekben! Kell lennie valami ésszerű magyarázatnak! És a három
gyerek nyomozásba fog, hogy kiderítse, milyen sötét titok lappang a
különös események mögött.”

☺9-10+

Kertész Erzsébet: Szendrei Júlia
„A "feleségek feleségét” zene- és irodalomrajongó kislányként ismerjük
meg, akit apja a megye első gavallérjához szeretne feleségül adni. Júlia
azonban a szatmári megyebálon megismerkedik Petőfi Sándorral, s úgy
érzi, hogy egész életében erre a találkozásra várt… Kertész Erzsébet
regényének különös érdeme, hogy nyomon követi a gyermek-asszony
drámai sorsát a forradalom viharában, a szabadságharc emberpróbáló
hónapjaiban és a bukás után is.”

☺10+

Leiner Laura: Hullócsillag – (a Bexi-sorozat 2.kötete)
Előzménye: Késtél „A Késtél a Bexi-sorozat első kötete, amelyben
Leiner Laura számomra teljesen újszerű komolysággal és a már
megszokott iróniával ír a tehetségkutatók korántsem őszinte világáról.
Egy hazug, fényűző, csillogó világról. A könyv két főszereplője Nagy
Márk és Budai Rebeka: egy fiú, egy lány. Mindketten sztárok lesznek, de
egész más okból. Erről a hirtlene jött sztárságról, meg persze kettejük
kapcsolatáról szól a regény…”(Faragó Nóra, pagony.hu)

René Goscinny – Albert Uderzo: Asterix a helvéteknél
- Az istenek otthona (Az Asterix képregényekből, amelyek
kiadását a Móra Könyvkiadó vette át.)

