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Sarah Bosse: Anna karácsonya – Anna segít a bajban
- Anna nagy napja (Malomvölgyi lovaskalandok) ☺7-10
Gévai Csilla: Amíg repülünk
„Gévai Csilla lendületes szövege és Baranyai (b) András zseniális rajzai
most a repülők világába kalauzolják a közlekedés szerelmeseit” ☺5-10

Brigitte Labbé-Michel Puech: Élet és halál
(Filó-faló sorozat a Bencés Kiadótól)
„…Humor, nagyvonalúság, letisztult gondolatok, amelyek nagyrészt arról
szólnak, hogy a személyiségünk, az egyediségünk, a lelkünk a legfontosabb,
és a halállal mindez nem szűnik meg, hanem egy nagy egész tudás részévé
válik, így szeretteink az érzéseikben, emlékeikben tovább éltetnek
bennünket. Egy idézet a könyvből: „Viccesen hangzik, de azért halunk meg,
mert élünk.” És egy másik: „Az igazi kérdés tehát nem az, miért halunk meg,

☺

hanem az, hogyan kell élnünk.” - Both Gabi, ajánlója, wmn.hu ☺☺

Melanie von Bismarck: Amikor a nyulak még tudtak
repülni „Milyen jó is az, ha végre apu mesél! Márpedig ha Mici
odakuporodik apa mellé a kanapéra, és felhangzik a bűvös mondat:
„Régen ez nem így volt...” − akkor kezdődhet a mese. Mici apukájának
bármilyen apróságról eszébe jut egy képtelen és vicces történet. A rövid
kis esti mesékben hol a nyulak tudnak repülni, hol a víz alatt élnek az
emberek, hol icipici családok laknak a virágcserepekben... Apukáknak és
gyerekeiknek sok-sok közös estére!” ☺5-8

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 9. - A nagy kiruccanás
„Egy kirándulás a családdal jó móka, kivéve persze, ha az a család
Heffley-éké! Az utazás ígéretesen indul, de aztán hamar beüt a balhé.
Benzinkúti mosdók, megkergült sirályok, egy kis koccanás, meg egy
elszabadult malac. Greg Heffley frankóbb nyári szünetet is el tudna
képzelni ennél. De még a legcudarabb kirándulásból is válhat kaland, ezt
a kalandot pedig nem fogják egyhamar elfelejteni sem Heffley-ék, sem
az olvasók!” ☺8-13

Tom Watson: A pálcikakutya és a hot dog…és a pizza
„Pálcikakutya - ahogy Tom, a narrátor nevezi, aki azt állítja, hogy nem
tud rajzolni - és a kutyus barátai, Pindur, Zsebi, Blöki és Csíkos, olyan
kóbor kutyák, akik egy külvárosi parkban élnek. Egy nap grillezett
hamburger illata szállt a levegőben, és a kutyák úgy döntöttek, hogy
éhségüket bármi áron csillapítják. Ezzel kalandos hajsza veszi kezdetét.
A mókás rajzok és a fordulatos történet nemcsak a gyerekeket ragadja
meg, hanem bármelyik felnőttet is.”☺7-10

Asterix 18. - Caesar babérkoszorúja
„A képregénysorozat újabb epizódjában gazdag sógoránál tett
látogatása során Hasarengazfix főnök kissé felöntött a garatra, és hogy
túltegyen a hivalkodó rokonon, könnyelmű módon meghívja egy különleges
vacsorára, amelyet Julius Caesar babérkoszorújával fog fűszerezni. Buta
egy ígéret, de a büszkeség nem engedi, hogy kihátráljon belőle, így
Rómába küldi Asterixet és Obelixet megszerezni a koszorút. Barátaink
remek ötletek egész sorával próbálkoznak, de eleinte sehogy sem
sikerülnek a terveik…”

Hinni istenben? De hogyan? –

Az élet nagy kérdései
keresztény szemmel „Kicsi korunktól kezdve kérdéseket teszünk fel...
és egész életünkön át folytatjuk a kérdezősködést! Hol voltunk, mielőtt
megszülettünk? Ki teremtette a Földet? Mi az, hogy végtelen? Mi lesz
velünk a halál után?... E nagy kérdések között van EGY, amely évezredek
óta különösen foglalkoztatja az embereket: Isten kérdése. Igen, éppen
Isten... Beszéljünk róla! Tényleg van? Vajon ő teremtette a Földet?
Miért nem hisz benne mindenki? Mit jelent az, hogy imádkozunk hozzá?
S lám, egyetlen kérdésből... mindjárt sok újabb fakad! Ez a könyv arra
hív, hogy mindezekről együtt gondolkozzunk, s jobban megismerjük
Jézust és a kereszténységet. Akár hívő vagy, akár nem, jobban
megértheted általa, miért vallják magukat kereszténynek, s miért
hisznek Istenben emberek milliói... S azt is, miért nézik ezáltal kicsit
másként a világot.” Bencés Kiadó

Vigyázz, mit kívánsz
„Tárna Barni tizenkettedik születésnapja nem kezdődik valami jól.
Reggel zuhogó esőben kell megsétáltatnia a kutyát. Egy újabb rémes
iskolai nap vár rá, mert a suliban gonosz osztálytársa, Gedő meg az a
hátborzongató Ostoros igazgatónő folyton megkeseríti az életét.
Ráadásul nyomtalanul eltűnt apukájától sem kap még egy képeslapot sem.
Nem csoda, ha Barni bánatában azt találja mondani: Bárcsak macska
lennék! De vigyázz, mit kívánsz! Mert bizony a macskalét sem fenékig
tejföl...”

Irene Adler (Alessandro Gatti): A fehér kastély
(Sherlock, Lupin & Én sorozat)
„Sherlock Holmest egyszerűen nem lehet megunni. Amióta Sir Artur
Conan Doyle megteremtette őt 1887-ben, állandóan újjászületik, s
szerethetőbb, mint valaha. Ahogyan az eredeti történetekből kiderül, a
zseniális tanácsadó detektív 1854-ben született, vagyis idén már 161
éves lenne…Ez azonban nem akadályozza abban, hogy tökéletesen
kortalanná váljon…Annak ellenére, hogy talán praktikusabb egy
sorozatba nem a sokadik kötetével belekóstolni, ezekre a
gyerekkrimikre még mindig igaz, hogy önmagukban is megállnak, teljes
szórakozást nyújtanak annak is, aki nem ismeri az előző könyveket.
Ráadásul, mint mindig, ezúttal is gyönyörű, hangulatos könyvdíszek, az
idegen szavak kiejtési mutatója és korabelinek tűnő, de a történethez
kapcsolódó rejtélyes hirdetések teszik még érdekesebbé és
szórakoztatóbbá az érdekfeszítő könyvet. Irány tehát a jégkastély:
kalandra fel!”
Bővebben:Baranyi Katalin - ekultura.hu

Dave Eggers: Nemo „Egy kamasz és nagybátyja hajóra száll, és
nem sejtik, hogy életük legnagyobb kalandja várja őket. Jules Verne
felejthetetlen regényét a népszerű amerikai író és forgatókönyvíró
meséli újra. A Meséld újra! tíz kötetes sorozata Alessandro Baricco
tervei és irányítása alapján készült. Célja, hogy irodalmi klasszikusokat
írjanak újra neves kortárs írók, hogy azok a kamaszok számára is
szerethetőek legyenek. A sorozatról így nyilatkozott Alessandro
Baricco: "A Meséld újra! egy olyan csónak, melyből mentőövet dobhatunk
valaminek, ami a múlt vizében elmerülni készül. Az ezzel a védjeggyel
ellátott tárgyak, mint ahogy ez a könyv is, egy kihalásra ítélt faj részét
képezik." ☺10-16
Michael Part: Leo Messi – A bolha
„Életrajzi regény a 21. század legnagyobb futball-legendáiról. Leo Messi,
a szegény sorból származó kisfiú mindene a labda, és apró termete
ellenére még a nagyobb és idősebb társait is lefocizza a pályáról. A
Bolha szívmelengető története az első labdaérintésétől az első góljáig az
FC Barcelonában!” ☺8-14

