ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt
KÖNYVEINKből - 2015. október
P.L.Travers: A csudálatos Mary
„Mary Poppins felejthetetlen alakja, állandó szereplője a klasszikus
gyerekirodalomnak. A csudálatos Mary alkonyattájt a keleti széllel
érkezik Banksék házába. Fél kezével a kalapját fogja, a másikban táskát
cipel. Rövidesen megállapodik a szülőkkel, s máris olyan otthonosan érzi
magát a házban, mintha mindig ott élt volna, a gyerekekkel pedig azonnal
megtalálja a hangot.”☺8-12

Julia Donaldson: Tüköry Léda hercegkisasszony - Tüköri
Léda és a repülő ló - Tüköri Léda és a varázscipő
„Adél tükörképe egyszer csak életre kel. Ő Tüköry Léda
hercegkisasszony, aki a félénk Adélt mindenféle mulatságos és
hajmeresztő kalandba rángatja bele. Adél néha bosszankodik, hogy neki
kell tartani a hátát utólag Léda rosszaságaiért, hiszen a
hercegkisasszony egyszerűen hazamegy a tükrön keresztül. De azért
Lédával az élet sose unalmas… Kisiskolásoknak, félénk és vagány
lányoknak, kezdő olvasóknak ajánljuk Donaldson fordulatos és stílusos
regényét.” ☺6-12

A lovam és én - Nem csak lányoknak!
„Ez a könyv segít, hogy még jobban megismerd a lovakat, és igazi társa
lehess négylábú barátodnak. Megmutatja, hogy miből látszik, ha vidám,
vagy ha szomorú a lovad, és megtanít arra is, hogyan gondoskodj róla.
Megismerheted a lovak természetét, így jobban megérted a
viselkedésüket… Tanácsokat, ötleteket kapsz ahhoz, hogyan mélyítheted
el a barátságotokat”
Silvie Sanža: Válassz foglalkozást - Milan Starỳ
illusztrációival – a Betütészta Kiadótól
„…Mivel a könyvben hemzseg a tudnivaló, már iskolás vagy iskolába
készülő gyerekeknek ajánljuk – fiúknak és lányoknak egyaránt. Kiből
lehet űrhajós? Mit is csinál egy sebész? A felnőttek világára kíváncsi
gyerekek kérdéseikre a több mint 300 foglalkozást tartalmazó könyvben
megtalálhatják a választ!” (betuteszta.com)

Sarah Gibb: Csipkerózsika
„A királynak és királynőnek gyermeke születik, de a gonosz tündér
megátkozza: amikor betölti a tizenhatot, egy rokka orsója megsebzi az
ujját és meghal. A szülők hiába óvják egyetlen gyermeküket még a
széltől is, a jóslat így is beteljesedik: a királykisasszony megsebzi
magát, de a jó tündérnek köszönhetően mégsem hal meg, ám az egész
birodalom álomba szenderül, míg egy napon, pontosan száz év múlva egy
herceg arra lovagol…A klasszikus mese jelen kiadását Sarah Gibb
páratlanul kecses illusztrációi kísérik, és teszik a kis olvasók
kedvencévé.” ☺4-8

Erwin Moser: Világjáró jóéjt mesék

„Legendás macskák,
merész medvék, vicces kis egerek és még annyi más állati hős köszön
ránk Erwin Moser legújabb mesekönyvének lapjairól. Hol tengeri
kalandokat élnek át, hol értékes kincsekre lelnek. Veszélyes utakon
járnak, barátokra lelnek - és mindig van bennük annyi ravaszság, hogy
túljárjanak a náluk erősebbek eszén. És azok a járművek…Erwin Moser
finom humorral és szeretettel beszéli el történeteit, varázslatos képein
pedig mindig akad újabb és újabb felfedeznivaló. A csodálatos meséket
olvasni, felolvasni és hallgatni egyaránt remek mulatság.”☺3-6

Laura Overdeck: Mesés számok – számos mesék
„Manapság szinte mindenki úgy tartja, hogy a matematika száraz,
unalmas, egyszerűen ciki. A Mesés számok – számos mesék igyekszik
ezen változtatni…Ebben a könyvben több mint 100 mulatságos fejtörő
található, amelyekben sok mindenről szó esik, a jalapeopaprika magjától
és a tengeralattjáróktól kezdve a hullámvasúton át a flamingókig;
ilyesmiről a matematikaórán nemigen hallhat az ember (és a gyerek)!
3 kérdés/feladat van minden mese végén: 3-5 éveseknek(Aprók), 7-8
éveseknek(Kicsik), 9-11 éveseknek(Nagyobbak) számára.
Csak nyugi, semmi görcsölés! Válasszuk azt a szintet, amelyik a
legjobban megy…” ☺☺☺

Német-Magyar - Magyar-Német Gyerekszótár
a Grimm kiadótól kezdő nyelvtanulóknak ☺7-12
A Szeretek olvasni! sorozat kötetei a könyvekkel még ismerkedő
korosztálynak szólnak: meséket, az életből ellesett helyzeteket és
kalandos történeteket egyaránt tartalmaznak.

Bartók Imre: Alfonz és az űrlények
„Alfonz a Huszonnegyedik Kerületi Általános Iskolába jár. Micsoda?
Hogy nincs is huszonnegyedik kerület? Tévedés! Csak senki sem tud róla.
És arról sem, hogy ez a suli tele van földökívüliekkel!” ☺6+

Pascal Brissy: Bolygónyammogó
„Tim és robotkutyája, Bibop átlagosnak tűnő misszióra indulnak: nem
számítanak rá, hogy egy hatalmas, bolygófaló szörnnyel kell
megküzdeniük... Ő Bolygónyammogó! A teremtmény, aki óriási rágógumira
hasonlít, elnyel mindent, amit az univerzumban talál! Vajon sikerül
megállítaniuk?” ☺6+

Mán-Várhegyi
titkosügynök

Réka:

Kókusz

Franci,

a

fodrász

„Kókusz Francit mindenki ismeri a Pintyőke Sándor utcában. Azt viszont
kevesen tudják róla, hogy titkosügynök. Ezúttal egy ellopott
süteményrecept után nyomoz.” ☺7+

Marijke ten Cate: Nagy családi gyermekbiblia
„A Nagy családi gyermekbiblia az egész család számára kínál
bibliaolvasós, beszélgetős, képekben gyönyörködős programot. A
legkisebb gyermekek általa ismerkedhetnek meg először a Biblia örök
történeteivel, tanulhatják meg azokat az emberi helyzeteket és
döntéseket, amelyekkel a zsidó nép ősatyái és kiemelkedő hithősei, majd
később Jézus és az apostolok is szembesültek. Marijke ten Cate
illusztrációi önmagukban, a szöveg nélkül is értékes, szemet
gyönyörködtető tablói a Biblia világának… A magyar kiadás szövegét
Szabó T. Anna pontos, mégis egyszerű, letisztult és a legkisebbek
számára is könnyen érthető prózájában olvashatjuk. A kötet végén a
Biblia áttekintése segíti az olvasókat összefüggésbe helyezni a könyvben
szereplő ó- és újszövetségi történeteket.” ☺☺☺

A Mit? Miért? Hogyan? sorozatból:
Andrea Erne: Mi történik a kórházban?
Doris Rübel: Bálnák és delfinek

Mészöly Ágnes: Sünimanó
„A bükki manók arról híresek, hogy alig lehet rájuk akadni. Ám aki mégis
találkozik velük, mindennél és mindenkinél jobban megkedveli őket.
Különösen, ha ismeri a „mondandókat”! Azok ugyanis… NA NEM! Egy
titokfejtős történetről spoilerezni (magyarán lelőni a poénokat)
szigorúan tilos, tehát ezt most nem árulom el. Tessék elfogadni így: a
fenti kijelentés teljességgel igaz, és erre Sünimanó a bizonyíték!
Aki ugyanis erről a kis bükki manóról szóló könyvet, vagyis inkább a manó
történetét megismeri, azt fogja gondolni, hogy ő is szeretné, ha
odaköltözne a családjához egy évre egy ilyen kedves kis lény.
Mert akkor olyan kalandokban lesz része, amilyenekről minden gyerek
álmodik! Mészöly Ági könyve, a Sünimanó ugyanis egyrészt nagyszerű kis
családi mese, ami tényleg olyan, mintha a következő utcasarkon
játszódna. Másrészt varázsos, mesés és izgalmas, mert a kalandok a
hegyek közé is elrepítenek, ahol… NA NEM! Spoiler nincs, s így sajna a
„szomszéd ház kertjéről” se szólhatok…”
(Nyulász Péter, irocimborak.blogspot.hu) ☺5-12

Pippa Funnell: Szellőrózsa - A tökéletes társ
(Tilly lovas történetei 3.)
„Tilly Redbrow imádja a lovakat, és minden idejét az Ezüstpatkó tanyán
tölti barátaival, Miával és Callyvel. Tilly nagyon boldog, mert végre ő is
lovaglóórákat vehet. Legszívesebben régi barátja –Táltos - hátára ülne
fel, de őt először be kell törni. … Tilly lovas történeteit Anglia egyik
legismertebb versenyzője írja, így az igazi lovas kalandok mellett, sok
érdekesség és hasznos tanács is vár rád ebben a könyvben, hogy jobban
megismerhesd és megérthesd négylábú barátaidat.” ☺10-13

Sarah Mlynowski: Nem mind hal, ami úszik
„Egyszer volt, hol nem volt… valamikor réges-régen az öcsémmel
normális gyerekek voltunk. A következő pillanatban egy tükör
beszippantott bennünket, és átröpített a tündérmesék világába. Nem
akartuk mi összezavarni sem Hófehérke, sem Hamupipőke történetét!
Az egész csupán a véletlen műve volt. De a kis hableány sorsa nagyon
szomorú. És a varázstükör most éppen az ő uszonya elé pottyant
bennünket. Meg kell találnunk a mese boldog befejezését, még mielőtt a
kis hableányból haleledel lesz, mi pedig örökre a tengerbe veszünk.”
☺10-15”

Dawid Wallians: Köténycsel
„Ez a könyv egy Dennis nevű fiúról szól, aki egy hétköznapi házban, egy
hétköznapi városban található, hétköznapi utcában lakik, és bizony nem
sok jóval kecsegteti őt az élet. Vannak azonban álmai és mikor belevág,
hogy megvalósítsa őket, egy csapásra minden megváltozik. Dennis
történetét olvasva nevetünk és sírunk. De ha egyszer megismertük ezt a
különleges fiút, soha többé nem felejtjük el…”☺10-15

Árvai Anikó, Vetró Mihály: Nemezkalapok
„A magyarság messze nyúló történetében elterjedten használták a
nemezt, olyannyira, hogy volt idő, amikor a magyar süveg európai divatot
teremtett. A nemez fejfedők történetének, elterjedtségének
ismertetése után, ezek formáinak felhasználásával ma is hordható, jól
használható nemezsüvegek, -sapkák, -kalapok készítését mutatja be a
könyv. Többféle nemezkészítő eljárást mutat be azzal a céllal, hogy a
módszerek minél szélesebb körét ismertté tegye. A hagyományos
alapformákat a mai használathoz és a mai divathoz igazítja úgy, hogy
megmaradjon az eredeti forma szépsége.”

☺☺☺

Schmal Róza: Szent László király

„Szent László életének
csodás és kalandos eseményei példát mutatnak arra, hogyan lehet valaki
egyszerre bátor és vitéz uralkodó, messze földön híres harcos, mégis a
keresztény hit igaz követője. A szentek életéről szóló sorozatunk új
gyerekkönyve szent királyunk életét mutatja be” (benceskiado.hu) ☺6-12

Alena Jezková: Prágai legendák

„Prága a meglepetések városa.
Terei, hídjai és szűk utcácskái rejtélyekről, csodatételekről, titokzatos
halálesetekről, vagy épp szerelmi históriákról mesélnek. A cseh főváros
ezeréves múltját sajátos hangulatú legendák őrzik. Alena Jeľková, a
helytörténeti könyvek elismert szerzője hetvenhét rövid legendát
gyűjtött össze, és a leghíresebb városrészek szerint csoportosította
őket. A térképmellékletekkel kiadott, gazdagon illusztrált kötet így akár
útikönyvként is olvasható, és izgalmas nyomozást ígér mindenkinek”

☺☺
Egyed Ákos: A székelyek rövid képes története
„A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született
napjainkig. Tudományos, ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek
egész sora is tárgyalja a székelyek történetét, különböző szerzők
különféle elméleteket dolgoztak ki e nép eredetéről, és különböző
szemszögből ismertetik annak történetét… Egyed Ákos történész,
akadémikus gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kötete a szélesebb
olvasóközönség számára mutatja be röviden a székelyek történetét.”

Liz Pichon:

Az én csúcsszuper világom -

Kitűnő kifogások (és

mindenféle más) – (Tom Gates sorozat 1. és 2. rész, Dragomán
Gábor fordítása) „Van egy elméletem, vagyis inkább csak sejtésem a
lélekről. Mégpedig, hogy nem öregszik olyan gyorsan, mint ahogyan a
test, és ezt az elméletemet többek között közel nyolcvan éves
nagynénikém bárhol bármikor és bárkinek szívesen igazolja. Nos, Liz
Pichon Tom Gates (Kolibri Kiadó 2015) történeteinek hála a sejtésem
újabb cáfolhatatlan bizonyítékkal erősödött. Az első laptól az utolsóig
zökkenőmentes átmenet nélkül jött elő kilenc-tíz év körüli énem, és
merült el teljes átéléssel Tom Gates kedves, bájos, vicces és elragadó
világában. A megjelenését követően azonnal rangos díjat (Roald Dahl-díj)
kiérdemlő első könyv (Tom Gates – Az én csúcsszuper világom) minden
esetben jó választás, ha azt szeretnénk, hogy gyermekünk, tanítványunk
megtapasztalja, milyen jó is egy könyvben örömtelten elmélyedni.”
(konyvmutatvanyosok.wordpress.com, Szabó-Tasi Katalin)

Luca Cognolato - Silvia del Francia: Láthatatlan hős
„Van egy gyönyörű zsidó legenda, mely szerint Isten azért nem pusztítja
el a világot, noha az tele van gonoszsággal, mert az emberi történelem
minden pillanatában él a földön harminchat igaz ember - olyan férfiak és
nők, akik egyszerűen nem tűrik az igazságtalanságot. Senki sem tudja a
nevüket, és ők sem tudják magukról, hogy az igazak közé tartoznak.
Giorgio Perlasca is ilyen Igaz Ember volt. Ebben a fiataloknak szóló
regényben megelevenedik a történelem egyik legembertelenebb
időszaka: 1944-45. Miközben a szovjet csapatok nyugat felé törnek
előre, a fővárosban rekedt zsidókat az éhség és a hideg mellett a német
és magyar nácik esztelen támadásai tizedelik. Ekkor egy olasz
húskereskedő elhalasztja saját hazautazását azért, hogy annyi embert
mentsen meg, amennyit csak tud…” ☺12+

Leiner Laura: Illúzió (Bexi sorozat 3.) „Budai Rebeka, aki
tizenhat évesen egy gimnáziumi együttesben játszott, egy átlagos napon
zenés videót posztolt az egyik közösségi oldalra. A dal pillanatok alatt
hihetetlenül népszerű lett, és Rebekát felkarolta Körte, a
tetoválóművészből lett zenei menedzser. Azóta az egész ország
Bexiként ismeri a tinisztárt…” ☺12-16

