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Rebecca Lim: A legbátrabb hercegnő
„Három lebilincselő, tanulságos történet az udvariasságról, a
fogmosásról és a segítőkészségről. Ezekben a mesékben egy olyan kis
hercegnővel ismerkedhetnek meg a gyerekek, aki nem riad vissza
semmitől. Legyen az hatalmas tűzokádó sárkány, erdő mélyén boszorkány
vagy szédítő magasság” ☺kicsiknek, friss olvasóknak

Both Gabi: Palipál, a csupaszív lovag
„Amíg a kisfiam óvodás volt, mindennap meséltem neki Palipálról, a hős
lovagról. Amint kiléptünk a kapun, a szemembe nézett, és
ellenállhatatlanul közölte velem: Palipál! Négy éven át egyetlen nap sem
telt el úgy, hogy óvodába menet ne Palipállal indítottuk volna a reggelt.
Azok a mesék mindig a pillanathoz igazodtak, a napi ügyeinkről szóltak.
Biztonságot adtak mindkettőnknek. A mese: biztonság és figyelem. Ez a
legkevesebb és a legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk.” Both Gabi
Palipál történetei modern lovagmesék, sok-sok humorral és izgalommal.
Öt éven felüli hős lovagok és királykisasszonyok számára különösen
ajánlott!

Kiss Ottó: Terepasztal lovagjai
A Bodza utca környékén élő fiúk, Dodi és Szálka léghajót készítenek,
amellyel meghódítják a földet, a vizet és a levegőt, sőt a szépséges
Fáber Lili szívét is. Grigorján Adorján, az események krónikása cserébe
lovaggá üti a fiúkat és beavatja őket a titkos terepasztal társaságába.
Mialatt az olvasó is megismeri az Ős Lovag és a terepasztal történetét,
titkos tanok tudójává válik, s a könyv utolsó lapjain meglepő
felismerésben lehet része. Az elsősorban költőként ismert szerző ezzel
a művével a középkori lovagregény modernizálására, ifjúsági köntösbe
öltöztetésére törekszik. ☺8-12

Burkhard Spinnen: A belga óriásnyúl -

meseregény
„A nyolcéves Konrád egy újonnan épült, kertvárosi lakótelepre költözik
öccsével és szüleivel, és feltérképezi a terepet: melyik házban lakik
alkalmas játszótárs. Persze csakis fiú jöhet számításba. A telep
egyetlen elhanyagolt kertjében egy belga óriásnyúlra bukkan… Hogy
kérhet egy férfiember segítséget a szüleitől, ha közben meg kell őriznie
barátnak is beillő barátnője titkát? Természetesen az esti közös
mesélésbe rejtett virágnyelven, illetve ez esetben Anabasis, a rejtélyes
erdei kígyó közvetítésével. Burkhard Spinnen számos nyelvre
lefordított, modern Két Lotti-története fantáziadús mesebetétjével
egyben a Michael Ende-i hagyományt is folytatja – ezért is lett az
utóbbi évek egyik legsikeresebb gyerekregénye” ☺9-14

Brigitte Weninge: Rosszcsont Pauli!
Eve Tharlet illusztrációival
„Ugye mindenki tudja, milyenek a szeleburdi, rosszcsont kis bajkeverők?
A lendületes, mindig vidám, képtelen ötleteikről híres energiagombócok?
Nos, Pauli, a rosszcsont nyuszikölyök épp ilyen. Egy napon azonban azt is
meg kell tanulnia, hogy nem elég bocsánatot kérni, ha rossz fát tett a
tűzre, hanem igyekeznie kell jóvá is tenni a hibát. Hogy mindez miként
miként sikerül, erről mesél ez a kedves képeskönyv.” ☺3-6

Julia Donaldson - Axel Scheffler: Nyuszi álmos
„Nyuszi rettentően álmos, de sehol nem talál egy helyet, ahol nyugodtan
pihenhetne. Vajon ki nem hagyja aludni?”☺ 1-3

Kisnyuszik Laknak velünk (Mi micsoda mini)
„Milyen nyuszit választ Melinda és Dani? Hogyan tartsd tisztán a
ketrecet? Hogyan maradnak egészségesek a nyuszik? Miért szeretnek
ásni a nyuszik? Milyen a nyuszi-kalandpálya? Milyen állatokat kedvelnek a
nyuszik?”☺3-

Otfried Preussler: Kis szellem
„A kis szellem minden éjjel pontban éjfélkor fölébred. Vígan járja
Bagolykő várának összes termét, és meglátogatja öreg barátját, Uhu
bácsit. De közben arról ábrándozik, milyen jó lenne nappal látni a világot!
Csupán egyetlenegyszer...Ekkor izgalmas kalandok sora veszi kezdetét,
és nem csak a kis szellem számára...
A Kolibri Klasszikusok sorozatban a Torzonborz-történetek után egy
újabb Otfried Preußler-mesehős, a kis szellem válhat generációk
kedvencévé.” ☺5-8

Ellis Weiner: A Templeton ikrek
„Tegyük fel, hogy van egy tizenkét éves ikerpár, John és Abigail.
Mondjuk John gyakorlatias, és szeret dobolni, Abigail pedig elméleti
ember és bonyolult keresztrejtvényeket fejt. Az apjuk egy briliáns
feltaláló. És tegyük fel, hogy elrabolják az ikreket, hogy megzsarolják
az apjukat, nekik pedig ki kell szabadulniuk. Jó mulatság volna ilyesmiről
olvasni? Hát még szép! Ráadásul ez még csak az első kötete ennek a
sorozatnak, ami okos, helyes és vicces…” ☺9-12

Tatárok a tengeren
„- El van intézve! - jelentette ki biztató mosollyal Vilmos atya. - A
nyaralást én fogom megszervezni. - Ebből rögtön tudtuk, hogy most
rémes dolgok következnek.”…A jámbor Öcsi (mondhatni mintagyerek,
míg fel nem bosszantják), a jó kis Vilike (aki igazából elvetemült), a
mindig mosolygó Mihály (vidám, de félelmetes verekedő), az icipici
István (aki majdnem kétméteres, és olyannak látszik, mint egy első
tanuló) - ők négyen e történet ifjú főszereplői. Vilmos atya
vezényletével a fiúk a tengerre indulnak! A Micsoda társaság! ( 2014.
novemberi ajánlónkban) Nagyfőnöke, azaz apu hiába prófétálja, hogy ki
fogják pusztítani azt a gyönyörű tengerpartot…”☺12-16

Ne féljünk a farkastól
„Farley Mowat könyvei számtalan témával foglalkoznak az északi vadon
életétől
a
sarkkutatókéig
és
Észak-Amerika
keletkezésének
problémájáig. Könyvünk egy egy évig tartó kísérletsorozatról szól.
Szerzőnk egymaga kiköltözött a szubarktikus kanadai sarkvidék kietlen
pusztaságába, egy farkascsalád tanyájának közvetlen közelébe. Az
ember nem járta helyen idejének nagy részét a farkasok
megfigyelésének szentelhette. Vajon igaz-e, hogy vérengző fenevadak,
hogy évről évre több állatot falnak fel, és még az embert is
megtámadják? Mert ez a hír járja róluk. Mowat a tudományos munka
közepette megannyi mulatságos kalandba keveredik, olyanokba,
melyekről az olvasó nevetve és elhűlve értesül. A kísérletsorozat
végeztével a szerző, immár a farkasok barátja fájó szívvel búcsúzik el
az általa George-nak és Angeline-nek nevezett farkasszülőktől,
gyermekeiktől és rokonaiktól”☺10A Claude könyvekből…Alex

T. Smith: Claude nyaral☺4-8

